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Sammanfattning 
Slussen är Stockholms andra största mötespunkt efter T-centralen. För den omfattande 
ombyggnation som Slussen står inför är projektets prioritering att minimera störningar i 
kollektivtrafik, gång – och cykeltrafik samt biltrafik då detta är en knutpunkt för såväl bilar, 
båtar kollektivtrafik samt fotgängare och cyklister. Här passerar 300 000 resenärer dagligen. 

För att ta reda på hur andra stora projekt har löst sina logistiska problem utfördes intervjuer på 
personer med insikt på logistik i deras verksamhet. Enkäter delades även ut till de olika 
delområdena i projekts Slussens byggledning för att få bättre förståelse för hur projektet vill 
arbeta.  

För att få en bra översikt över hur många transporter som kommer behöva passera ut och in 
genom entreprenadernas gränser utfördes beräkningar.  

Resultatet av undersökningarna visar att det viktigaste är att produkter levereras i rätt tid till rätt 
plats utan mellanlagring. För att kunna uppnå detta krävs god kommunikation. Detta erhålls med 
hjälp av IT-lösningar/webbplattformar där entreprenören lägger in sina transporter. Detta gör att 
så väl beställaren som entreprenören och de olika delprojekten har koll på när leveranser sker i 
ett tidigt ska 
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Abstract 
Slussen Stockholm's second largest meeting point for Central Station. For the major 
reconstruction that slussen is facing is the project's priority is to minimize the disruption to 
public transport, walking - and bicycling and pedestrian as this is a major hub for cars, boats, 
public transport and pedestrians and cyclists. Here passes 300,000 travelers daily. 

To find out how other large projects have solved their logistics problems, interviews were 
conducted in person, with knowledge of logistics in their business. Questionnaires were also 
distributed to the different strands of the project slussens construction management to get a better 
understanding of how the project would work. 

To get a good overview of how many shipments will need to pass in and out through the 
construction limits was performed calculations. 

The results of the surveys show that the most important thing is that the products are delivered at 
the right time at the right place without intermediate storage. To achieve this requires good 
communication. This is obtained by using IT-solutions/web platforms where the entrepreneur 
puts into their shipments. This allows the client as well as contractor and the different 
subprojects have an eye on when deliveries are made at an early stage. 



 

iv 

 

 



 

v 

 

 

Förord 
Denna rapport har genomförts som examensarbete vid högskoleingenjörsprogrammet 
Byggteknik och Design programmet vid Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbetet 
genomfördes i samarbete med Stockholms stad i projekt slussen. Grunden till examensarbetet 
uppstod i diskussion med Lisa Jacobsson biträdande projektledare för projekt slussen. Där flera 
förslag om bygglogistik kom upp. Slutade med att skriva om transportlogistik på projekt slussen 
byggskeden. 

Under examensarbetet fick jag ett stort stöd och hjälp från antal personer. Jag vill tacka Lisa 
Jacobsson min handledare och Leif Stolt på projekt slussen kontoret för det trevliga bemötande 
och för all kontaktinformation. Även tack till min handledare på KTH Seth Jonsson för inhoppet 
i sista minuten. 

Slutligen tacka Abdinasir Osman på svensk Bygglogistik AB, Kristina Eliasson på Skanska, 
Fredrik Bergman från exploateringskontoret Stockholm och Tommy Ericsson på Wiklunds åkeri 
som tog sin tid för en intervju samt de som svarade på enkäterna på projekt slussen kontoret. 

 

Stockholm, juni 2014  

Michael Weldai 
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1. INLEDNING  

Här beskrivs bakgrund, syfte, avgränsning för det utförda examensarbetet, även den metodik 
som används i rapporten.  

 

1.1 Bakgrund 
Ett av de mer komplicerade infrastrukturprojekten i Stockholms stad kommer genomföras på 
slussen. Slussen är Stockholms andra största mötespunkt där ca 300 000 resenärer åker 
dagligen. För den omfattande ombyggnation som kommer att ske så är projektets prioritering 
kollektivtrafik, gång – och cykeltrafik samt biltrafik då detta är en knutpunkt för såväl bilar, 
båtar kollektivtrafik samt fotgängare och cyklister.  

Slussen har länge legat i förfall och upprustning har varit ett måste, och efter många års 
planering har man bestämt hur slussen ska se ut. 2015 påbörjas utvecklingsprojekt Slussen 
med en budget på 8 mdkr där 25 stora med totalt ca 40 st. entreprenader kommer vara 
inblandade. Den planerad byggtid för de stora skedena kommer att vara ca 7 år. 

Framkomligheten är redan begränsad idag i och med att byggnadsarbeten kommer ske i en 
stadskärna där mycket folk och bilar finns. Därför har slussen projektet samlat all störande 
arbeten och delat in det i två stora etapper där varje etapp delats in i mindre skeden där arbete 
kommer pågå på land samt i och på vatten. Den nya bussterminalen i berget byggs parallellt. 

Det innebär att man kommer att lasta av trafiken med nord-sydliga förbindelser när den östra 
delen preliminär blir klar december 2018, för sedan riva den befintliga västra bron därefter. 
Därefter justeras tekniken, el, kommunikation mm eller vad som det innebär 
(exploateringskontoret)

 
bild 2 (Stockholmstad, tidplan) två etapper  
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1.2 Syfte  
Syftet med denna rapport är att se hur man kan optimera transportlogistiken under utbyggnad 
av de stora skedena i projekt slussen.  

Rapporten skall utgöra en översikt över Tredjepartslogistik-aktörer (TPLA), samt ge en 
översyn över hur transporten ska styras inom projektets olika delområdens (DO) 
avlämningsplats och hämtningsplats 

Rapporten delas här upp i delmoment där bl.a. följande frågor skall besvaras:  

• Vad skapar en bättre leveransprecision?  
• Hur förbättrar man framkomligheten? 
• Hur ska man göra för att minimera förekomst av mellanlagring och en bättre 

arbetsmiljö skapas? 
• Vilka fördelar finns det med TPLA i samband med byggprojektet? 

1.3 Avgränsning 
Ämnets och projektets omfattning kommer för att det skall bli storleksmässigt hanterbart 
avgränsas. På första avgränsningen så blir det ingen ekonomisk fördjupning pga. rapportens 
tidsram samt projektets komplexitet. Eftersom rapporten bara riktar sig på in- och utgående 
transporter nämns någon leverantör men ingen fördjupning. Det blir inte heller någon 
undersökning till material som transporteras runt i DO arbetsområden. Rapporten kommer 
bestå av en del antagande därför kommer inte inleverans av installation och 
stomkomplettering, rörledningar, bergbultar, murverk- och tätskikt tas med i beräkningar. 
Arbetet kommer fokusera på de stora kvantiteterna som t.ex. betong, stål, schaktmassor. Detta 
innebär en grov uppskattning av de olika material som finns på plats samt som kommer 
användas under projektets gång.  

1.4 Metod 
”Vid insamling av information är närheten till den avgörande. Det finns två olika typer av 
information, primär och sekundär. Primär information är när informationen lämnas direkt 
från källan, genom att samlas in i form av t.ex. enkäter, intervjuer osv. Den största fördelen 
med insamling av primär information är att man kan styra undersökningen på så vis att den 
passar forskningens syfte. En stor nackdel är att det kan bli väldigt tidskrävande att samla in 
information på detta sätt.  
Sekundär information är den information som redan finns t.ex. litteratur, tidningsartiklar, 
internet eller tidigare gjorda undersökningar. Fördelen med sekundär information är att den 
går fortare att samla in eftersom undersökningen redan är gjord. Nackdelen är att 
informationen ofta tagits fram i annat syfte och därmed är det svårt att bedöma dess 
användbarhet för denna undersökning. 
Denna rapport har både primära och sekundära fakta använts (Magnus Mellander, 2005)”. 
Litteraturundersökning 

Internetsökning på vad som stod om projekt slussen, logistik, TPLA och BLC för därefter få 
en mer fördjupning. Kom i kontakt med Seth Jonsson som hade en bredd kunskap och 



 

3 

 

erfarenhet om logistik, senare kom att bli min handledare. Från min handledare fick jag 
tillgång till en hel del information samt böcker om logistik (Storhagen, 2003), (Björn 
Oskarsson, 2003). I bibliotek hittades böcker som, Logistikens grunder av Kenth Lumsden 
och tidskrift husbyggarna nr 11. Stor del av rapporten innehåller fakta samt information som 
kommer rapporter, tidigare examensarbeten, och information från yrkeserfarna projektledare 
som Leif Stolt Project controller för projekt slussen. 

Projekt slussen har genomfört en behovsanalys vars syfte var att se över logistikbehoven samt 
komma med mallförslag på olika logistikiska lösningar inför projektets uppstart, det är en 
sekundär information som kommer användas i rapporten. 

Den primära metoden som använts är intervjuer med personer involverade i byggprojekt och 
logistik. Svensk Bygglogistik AB (BYGGlogistik.se) ett logistik företag som har medverkat i 
och samverkar fortfarande i Nya Karolinska (NKS), och kommer därför beskrivas om 
företaget och berätta lite om vilka tjänster de tillhandhåller. I studierapporten gjordes några 
intervjuer, med Abdinasir Osman från BYGGlogistik.se och därefter hölls kontakt där vissa 
sakfrågor diskuterades, Kristina Eliasson biträdande logistikchef på NKS där det diskuterades 
om NKS och SKANSKA, exploateringskontoret på BLC som tog upp fördelare med logistik 
central mm samt byggledare (BL) för delområde (DO) land för projekt slussen där generellt 
tycket om logistik verksamhet togs upp. Möte anordnades med Tommy Ericsson som jobbar 
åt Wiklunds åkeri på BLC i hjorthagen för att få reda på vilka transporttyper vanligtvis 
användes i Stockholm. Den information som framhävs stöds upp från Kristin Brunge 
rapporten med källa hämtad från Environmental Data for International Cargo Transport, 
Calculation Methods and Default Data (NTM) Fordon som används även kallad för 
schaktbilar är bl.a. Mega trailer (NTM), tridem, bogeei där de kan ta från 12 -30 ton. Det 
antagandet som görs och används i beräkningarna för få fram antal rutter på projekt slussen är 
Mega trailer som är större variant som kan ta upp till ca: 33pallar, 30 ton – och 112 m3Utifrån 
intervjuerna har det skrivits en sammanfattad text.  

ville I rapporten jag få reda på hur man såg på logistik och TPLA, vad för förslag och 
erfarenhet man hade i projekt slussen kontoret. Gjordes därför en enkät med dessa frågor: 

1.  Hur tycker du att man skapar bättre leveransprecision?  
2.  Hur gör ni för att förbättra framkomligheten för trafik i ert delområde/3:e man?  
3. Hur anser ni att man ska göra för att minimera förekomst av mellanlagring? 
4. Hur gör du för att skapa bättre arbetsplats med hänsyn till logistik och upplag i ert 

delområde? 
5. Anser du att det behövs tredjepartslogistik aktörer i Projekt Slussen? 

o Är det bra och i så fall varför? Plus inom vilka områden? 
6. Har du identifierat några brister vad gäller logistik & med transport er i Projekt 

Slussens pågående entreprenader? 

7. Övriga kommentarer 
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2 TRANSPORT LOGISTIK 

Här beskrivs de huvudsakliga teorier som ska användas. Beskrivning och redovisning på 
projekt slussen. Här blir det Modern logistik, Tredjepartslogistik-aktörer (TPLA) och 
Bygglogistikcenter (BLC) som huvudsakligen utgör teorin 

 

2.1 Modern logistik 
Ordet logistik handlar om kort- och långsiktiga planering, ledning och styrning, själva 
begynnelsen kommer från franskans general de logis, en militär term som på svenska ungefär 
betyder general kvarters mästare (dvs. en person som är ansvarig för att försörja trupperna 
med ammunition, förnödenheter mm) 
Så vad är logistik? 

Det finns flertal definitioner på logistik. En tydlig definition är att det är ett flödessynsätt, där 
man skapar effektiva flöden genom att koordinera aktiviteter till processer samt integrera 
olika processer (Björn Oskarsson, 2003). Logistik har från att handlat om lager och transport 
vuxit de senaste 20 åren till att bli en viktig del I företagens konkurrensstrategi. Den moderna 
logistiken skiljer sig från traditionella som kan formuleras I fyra typiska utgångspunkter där: 

”Logistik är en viktig faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft och lönsamhet för många 
företag.  

Logistik I första hand handlar om att få företagets flöden att fungera på ett kostnadseffektivt 
och kundanpassat sätt. 

Logistik är något som berör hela företaget, inte bara en del av det. 

Logistik till stor del handlar om förändring (Björn Oskarsson, 2003)”. 

Man kan förklara modern logistik med två olika termer där ena är funktionsorienterade 
företag och andra processorienterade företag. 
Funktions orienterade verksamhet kan ofta leda till en otydlighet mellan kunder och 
samarbetet mellan olika avdelningar, vilket i sin tur leder till att man bildar ett större lager 
som en slags gardering. Denna gardering är resultatet av att inget ansvar tas gentemot de olika 
avdelningar i företaget som slutligen ger en förstörd (obrukbar) produkt. 

Processorienterat verksamhet är ett tydligare samspel mellan olika avdelningar och tydliga 
kunder, där produkterna har ett tydligt samspel (Björn Oskarsson, 2003). här ger ett sådant 
samspel ett Just-In-Time (JIT). JIT principer bygger på ett system som kräver låga kostnader 
och korta genomloppstider för att få igen pengarna så snabbt som möjligt. På svenska betyder 
det att man ska få rätt produkt vid rätt tillfälle samt rätt kvantitet och kvalité, varken före eller 
senare (Gabrielsson, 2008) 
Transportlogistiken kräver som i processorienterat företag ett tydligt samspel mellan 
leverantör och kund. JIT-leveranser som är en del av den moderna logistiken där man arbetar 
med att leverera mindre volym för att få en högre tidsprecision. Men i traditionella leveranser 
är volymerna mer på en gång och ger en längre transporttid som i sin tur ledder till lägre 
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tidsprecision. För att få en bättre översikt på JIT-leveranser kan man se fördelarna samt 
nackdelarna i punkt tabellen nedan (Björn Oskarsson, 2003). 

 

Traditionella leveranser   

• Långa transporttider   
• Stora volymer   
• Låg tidsprecision  
• Låg leveranssäkerhet  
• Inget totalansvar  

JIT-leveranser 

• Korta transporttider  
• Små volymer  
• Hög tidsprecision  
• Hög leveranssäkerhet  
• Totalansvar 

   

2.2 TPL Tredjepartslogistik företag 
Transportbranschen är uppdelat i olika bitar, vilket gör att producerande företag måste ha en 
bredd kontaktnät för att kunna täcka olika delar av transporterna. Transportverksamheter är 
dessutom uppdelat med fokus på olika typer av transporter som ex flygfrakt, transporter av 
små paket, transporter av hela lastbillaster osv (Björn Oskarsson, 2003). 

Därför väljer fler och fler producerande verksamheter att lägga över hela ansvaret för samtliga 
transporter och även för lagerförhållning, Tjänsten köps som ett paket som ska innefatta två 
olika funktioner ex. både transport och lagring. Det har lett till framväxten av det som kallas 
tredjepartslogistik-aktör (TPLA). Företag eller beställare av TPLA gör det för att kunna 
fokusera på sin kärnverksamhet; kunna förändra sin logistiksstruktur snabbare och enklare; 
reducera sitt eget behov av att göra investeringar; och för att totalt sätt kunna sänka sina 
kostnader och förbättra sin service (Björn Oskarsson, 2003). Med en TPLA får man dessutom 
tillgång till den senaste tekniken och då inte minst IT-stöd (Storhagen, 2003). 

2.2 System/webbplattformer 
Internet- och IT-baserade kommunikationsutveckling har revolutionerat inte bara industrin 
generellt utan hela världen, och bidrar till en ny infrastruktur som växer hela tiden. Även om 
det som transporteras sker digitalt, så är det i praktiken en logisk infrastruktur och en teknisk 
infrastruktur. ”Där man kan säga att den logiska infrastrukturen beskriver vem som gör vad, 
där den tekniska infrastrukturen beskriver med vilka verktyg (Storhagen, 2003)”. Logistik 
utvecklingen sker konstant med den ser vi utveckling av teknisk infrastrukturen i form av IT 
där den påverkar i tillämpningen i de flesta områden inom logistik (Storhagen, 2003).
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Nedan är ett exempel på hur en plattform kan användas; beställaren bokar in en tid för 
leverans av X, systemet tar emot bokning och bekräftar med en tid till beställaren. System 
skickar då bokningen till leverantör som efter leverans skickar en bekräftelse på att X är på 
plats. Beställaren kan beroende på vilket system man använder få bekräftelse via mail, sms 
eller telefon.  

 
bild 3 Källa Michael Weldai 

Ett exempel på en renodlad webbplattform koncept är LogNet som är en leverans webb 
baserad planeringssystem där man allt från beställare till byggare ska kunna styra upp med 
olika behörighet. Så att de med möjlighet att kontrollera olika saker; avrop, leveranstider, med 
insyn i olika delar av processen leveransen. ”Alla behöriga knutna till byggprojektet får 
inloggningsuppgifter och kan via dator eller smartphone ta del av den aktuella planeringen 
direkt. Systemet erbjuder även SMS-avisering till chaufförer och godsmottagare. LogNet kan 
också användas för att publicera annan viktig information som via skärmar placerade i 
bodar, reception etc. når alla. Allt för att förbättra informationsflödet. (AB S. B.)” ”Enkelt 
att gå in och få en översikt över hur och var man ska föra sig fram i projektet som t.ex. veta 
vad som sker med leveransen från beställning till lossning (AB S. B.)”. 
Ett IT-system som används i norra Djurgårdsstad (NDS) är Serviplan där man kan se 
lagersaldo på BLC, boka slottider och beställa material från BLC 

2.3.1 BLC  
På Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden byggdes Stockholms första BLC, där verksamhet i det 
korttidslagret startades år 2013, vars syfte var att minska antal transporter under byggtiden 
och leveransstyrningen i området (Stockholmstad, 2014). NDS är ett miljö profilerat område 
som har skapat möjligheter så att ett BLC kunnat byggas på Hjorthagen.   

– Hjorthagen är ett av fyra delområden i NDS 

– Bostadsproduktionen i området uppskattas att bli omkring 500-700 bostäder per år 

– Byggnationen genererar ca: 35–40000 fordons rörelse per år och man kan se att en 
minskning med 15-30% inom arbetsområdet genom samordning och planering av 
transporterna är möjligt (Stockholmstad, Norra Djurgårdsstad). 

2.3.1.1MÅL 

Ett av målen enligt miljöprogrammet ”kap 9 mål 9.2.11 Ett logistikcentrum ska upprättas för 
hållbara transporter... (Stockholmstad, NDS).” där tanken är att minska transportflödet, öka 
fyllnadsgraden, öka framkomligheten, samdistributionen med miljöeffektiva hybridfordon och 
gemensam avfallshantering (Stockholmstad, Norra Djurgårdsstad). 
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bild 4 (Sofia Ekerlund, 2003) Här kan man se hur BLC kan kontrollera och minska antal transporter genom samordnad 
logistik i form av samdistribution  

2.3.1.2 TJÄNSTER 

Några tjänster som erbjuds av BLC nämns nedan.  

- Trafiklots 
- Korttidslagring av byggmaterial 
- Samlastning och transport av byggmaterial 
- Avfallshantering 
- Returtransporter  
- Materialbeställning 

(Stockholmstad, 2014) 

Det finns även ytterligare tilläggstjänster där syftet är att tillhandhålla ett effektivare material 
hantering, miljövänligare, kunskapsgivande/-utbildning/-information (Stockholmstad): 

2.3.1.3 AFFÄRSMODELLEN FÖR BLC (STOCKHOLMSTAD, 2014) 

Anslutningsavgift 

Trafiklotsavgift 

Kostnad per tjänst enligt á-prislista 

bil
d 5 (Stockholmstad, 2014) Enligt affärsmodellen över BLC i Hjorthagen  
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2.4 NKS 
Nya Karolinska Solna (NKS) är ett omfattande projekt med en budget på 14,5 miljarder 
kronor. Hela byggproduktionen drivs av Skanska AB som driver projektet [genom (OPS)] där 
bygget påbörjades 2010 och fortgår till våren 2018 enligt planerna. Hela sjukhusanläggningen 
omfattar ca 330 000 kvm BTA (Stockholmslänslandsting, 2014). 

”NKS är ett av Europas största byggprojekt… (SKANSKA, 2014)” 

– NKS logistiken sköts och drivs genom data portal LogNet. 

2.4.1 SVENSK BYGGLOGISTIK AB 

Svensk Bygglogistik AB startade 1998 och är företag med ett renodlat koncept som bygger på 
ren bygglogistik lösningar, företaget har två huvudinriktningar i dagsläget där ena är 
intransport av material och andra är konsulttjänster. BYGGogistik.se ansvarar på intransport 
med att ta emot leveranser från tillverkare och sedan transporterar in materialet till angivna 
platser på arbetsplatsen. Konsulttjänsterna består i form av bemanning av logistikanalyser och 
bl.a. där man medför logistikanpassad arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) (Markus 
Sandström, 2011). I tjänsten konsult så erbjuds också en logistikansvarig som finns på 
arbetsplats med arbetsledningen och planerar leveranser och mellanlagringar. BYGGlogistik 
ligger bakom LogNet.  

På projekt NKS där BYGGlogistik.se är inblandad i fas 6 har man bortsett från LogNet skött 
samordningen av leveranser och planeringen inför transport material hantering genom en 
APD plan, samt arbetslogistiken som sköts en av företagets projektledare (Osman, 2014). 
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3 PROJEKT SLUSSEN 

Slussen är Stockholms största knutpunkt efter T-centralen. Platsen trafikeras dagligen av 
hundratusentals resenärer och trafik så som bilar, bussar, tunnelbanan samt båtar. Platsen 
fungerar även som länken mellan de södra delarna av Stockholm och Gamla Stan. Själva 
slussen har även en mycket viktig funktion då den reglerar vattenståndet i Mälaren och 
minimerar risken för översvämningar. Om en översvämning skulle drabba Mälaren löper ca 2 
miljoner invånare risken att dricksvattnet blir otjänligt (Stockholmstad).  

Efter besiktning av den befintliga konstruktionen samt grundläggningen visar det sig att 
konstruktionen är i mycket dåligt skick och i behov av total ombyggnad. Det räcker inte 
längre med punktmässiga reparationer. 

Denna ombyggnation ställer stora krav på projektet då en förutsättning är att trafiken löper på 
så hindersfritt som möjligt under hela byggtiden. Detta innebär stora utmaningar då logistiken 
kommer behöva koordineras så att så mycket som möjligt av trafiken till och från bygget sker 
nattetid. För att underlätta för framkomligheten under byggskedet, kommer ombyggnationen 
ske i två etapper, östra- och västraetappen. 

Nya Slussen kommer innebära en ordentlig ansiktslyftning av den idag tråkiga trafik plats. 
Området kommer innefatta bland annat ett torg, kajer och en ny park. Byggnader kommer 
även upprättas vid Nya Slussen och kommer rymma arbetsplatser, restauranger, kaféer och 
kulturaktiviteter.  

I Katarinaberget, med utgång till Katarinavägen byggs en ny bussterminal. Denna terminal 
kopplas samman med tunnelbanan, saltsjöbanan och bussar så att man kan ta sig mellan de 
olika kollektiva färdmedlen inomhus. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den nya Slussen, jämfört med den befintliga, 
kommer innebära en mötesplats för invånarna. Här skall man kunna mötas på ett kafé med 
utsikt över vattnet eller sitta i parken och njuta av Stockholms fågelliv. Platsen kommer även 
få en starkare koppling mellan saltsjön och Mälaren med slussen som fokus (Stockholmstad).  
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4 EMPIRI 

Här redovisas det som fås från undersökningen dvs. fältdata, information, intervjuer etc. 

 

4.1 Intervju 
För att få en bättre förståelse för hur det fungerar i logistikföretag och logistikanvändningen i 
olika verksamheter, togs olika frågor upp under intervjuerna. Frågorna var ställda för att få en 
bakgrundsbild till respektive projekt och för att se hur olika besluts har tagits fram. 
Intervjuperioden pågick under hela rapportens gång där första mötet gjordes i mitten av mars 
och sista i mitten av maj. De genomfördes vid 4 tillfällen med stödord som; smidig logistik, 
transportrutiner, bygglogistiska problem, erfarenhet från branschen, konkurrenter. Dessa 
användes för att få en mer öppen diskussion. De som intervjuades var personer från 
Bygglogistik, biträdande logistikchef för SKANSKA Healtcare, exploateringskontoret för 
Stockholms stad samt BL för DO projekt slussen. 

Detta kapitel innebär en sammanställning av svar framförda av de som blev intervjuade samt 
även svar på enkäterna som skickades ut till byggledare m.fl.  

4.1.1 ERFARENHET FRÅN BRANSCHEN?? 

En viktig arbetsmetodik på NKS som bygglogistik använts sig för att få till bra samordning 
och kommunikation mellan beställare, entreprenader och kund är att i ett tidigt skede fordra 
en APD plan för att ex; kunna planera placering av in-och utlotsning av leveranser succesivt 
samt användning av någon form IT-plattform där man som entreprenad kan göra allt från att 
beställa varor till att boka slottid.  

På Skanska AB används Building Information Modeling (BIM) ett 3D ritnings verktyg som 
används för att räkna fram hur mycket material det behövs utifrån ritningar och för att därefter 
ta reda på hur många transporter som skall behövas och inom vilken tidsperioder det skall 
transporteras. Med hjälp av verktyg som BIM kan man få en uppfattning om storlek, mängder 
samt antal för att därefter kunna kontrollera med leverantören så att man får en bra 
uppfattning över hur många leveranser det kommer innebära.  

En metod som används utav BYGGlogistik.se är teknisk konsultation som är ett instrument 
som används både i tidigt skede och i slutfasen av skedeplaneringen. En åtgärd kan vara att 
under hela byggfasen ha god uppsikt över projektet genom at vara fysiskt på plats och kunna 
se över leveransflödet.  

En annan viktig logistik verktyg är LogNet som är ett system/webbplattform som används av 
alla inblandade i ett projekt där det går att få översikt på lossnings tider mm 

4.1.2 FÖREKOMMANDE PROBLEM 

Det vanligaste problem som uppstår i logistik frågor är återigen att inte ha en god 
kommunikation och APD plan med beställare, entreprenör och kund i fråga om vad för 
åtgärder som måste tas i samband med en säker arbetsmiljö- och miljösynpunkt.?. 
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Ett vanligt problem som kan uppstå är att många transporter/leverantörer vill komma in till 
arbetsplats samtidigt. När stommen byggs samtidigt som stomkompletteringar sker kan 
utnyttjande av arbetsplats inte användas maximalt. 

”För att det ska funka måste en samverkan finnas mellan olika entreprenader, man talar om 
förutsättningar för entreprenader” (Ericsson, 2014).  

Samordning är största problemet då flera aktörer vistas samtidigt på arbetsplatsen. Det blir 
därför viktigt med en leveransplan. Byggledarna har tagit upp frågan internt med en TPLA om 
att de inte tror på ett logistikcenter. Där man ser svårt att se hur det praktiska ska gå till och att 
flera entreprenörer ska bli styrda på deras inköp. Bättre att vi tar upp förutsättningarna för 
risken kan bli att entreprenörerna lutar sig bakåt och låter beställaren sköta allt (Ericsson, 
2014). 

4.1.3 LOGISTIKCENTER  

Vem ska sköta logistiken, är det beställaren? 

BLC i hjorthagen agerar som en hubb för andra logistikcentraler (LC) runtom i Stockholm där 
möjligheten finns att använda olika transporttyper, lagring samt tillverkning av Prefab 
material.  

För att förbättra framkomligheten så har BLC byggt upp ett system med entrébiljetter med 
slottids funktion där man får en avsatt tid vid lossnings zon. Det som gör det lätt att se vilka 
platser som är lediga för vilken tid och därmed slipper man grindvakter. Entreprenören 
beställer från BLC som ger leverantören ett slottidsbokning, därefter åker de till platsen och 
släpps in av ett grindstyrt system.  

BLC ger entreprenörer spelregler där de kan använda sig av ett ramverk som ska vara som ett 
hjälpmedel t.ex. bokning sker fyra dagar innan man skall få materialet levererat till platsen. 
Anledning till det är att få en bättre styrning. Enligt studier visa det sig att 5 utav 10 
leveranser inte kommer fram i tid, ibland kanske ännu sämre (Bergman, drift ansv. BLC, 
2014). Med Slussens logistikutmaning så går det inte säga” entreprenören löser problemen”. 
Det vill säga att använda sig utav BLC kan vara ett bra hjälpmedel för projekt slussen 
(Bergman, 2014). 

Systemplattformen som används på BLC är Serviplan. Detta är ett webbaserat IT-system som 
är tänkt att användas för att planera och dimensionera intransportflöden till projektet. Syftet 
med Serviplan är att minska trafikproblem, trängsel och ineffektiv hantering på 
byggarbetsplatsen genom en samordning och planering av all inkommande transporter 
(Fenelius, 2014). Entreprenörer får inloggningsuppgifter till Serviplan och utifrån 
inloggningsuppgifter kan allt från beställning av material till transportering av material göras.  

”Få transporter vid rätt tillfälle och rätt material vid rätt tidpunkt (Bergman, 2014)”.  

4.2 Enkätsvar 
Enkäten bestod av sju frågor där en samordnare från DO land, en samordnare från DO vatten- 
och en samordnare från DO berg, två BL från DO land, en BL från DO vatten och en tid- och 
skedesplanerare från exploateringskontoret besvarade samtliga frågor. Frågorna ställdes även 
till Stockholms stad, projektörer, samordnare och beslutsfattare. Syftet med frågorna var att få 
en bättre förståelse för användningen av transportlogistik, TPLA. 

Av de utskickade enkäterna svarade 50 % (8st).  
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Följande frågor ingick: 

−  Hur tycker du att man skapar bättre leveransprecision?  
-  Hur gör ni för att förbättra framkomligheten för trafik i ert delområde/3:e man?  
- Hur anser ni att man ska göra för att minimera förekomst av mellanlagring? 
- Hur gör du för att skapa bättre arbetsplats med hänsyn till logistik och upplag i ert 

delområde? 
- Anser du att det behövs tredjepartslogistik aktörer i Projekt Slussen? 

o Är det bra och i så fall varför? Plus inom vilka områden? 
- Har du identifierat några brister vad gäller logistik & med transport er i Projekt 

Slussens pågående entreprenader? 
- Övriga kommentarer 

4.2.1 ENKÄTSVAR FRÅN SAMORDNADE BYGGLEDARE LAND 

1. Upprätta arbetsberedningar där man planerera in bra tidsfönster för leveranserna. 
2.  TA-planer 
3. Genom att vara tydlig förfrågningsunderlag (FU) om det begränsade utrymmet i 

arbetsområdet. 
4. Entreprenören skall upprätta APD-planer. 
5. Nej!! 
6. Nej!! 

4.2.2 ENKÄTSVAR FRÅN SAMORDNADE BYGGLEDARE VATTEN 

1. Leveransprecision kan göras bra genom en god planering och genomarbetade 
arbetsberedningar där logistiken är en viktig del av beredningen. Viktigt att ha med detta i 
förfrågningsunderlagen för resp. entreprenad och upphandlingar av material och 
underentreprenader.  

2. För bra framkomlighet så är trafiken en styrande förutsättning för projekteringen.  Det är 
viktigt att trafikprojekteringen är genomarbetad och avstämd mot skedesplanering, 
utbyggnadsordning, arbetsytornas utbredning. Det är viktigt att trafikprojekteringen 
samordnas med övrig projektering och den kvalitetssäkras/krocktestas mot 
genomförandeplaneringen. Detta kan göras i en grafisk tidplan där utbyggnadsordning 
redovisas ihop med trafikplaneringen. Avsikten är att prioritera gång-cykel och 
kollektivtrafik. Vi kommer inskränka personbilstrafik och viss nyttotrafik så en förbättring av 
dagen situation blir svår att uppnå. Därför är det viktigt: 

- Med förfrågningsunderlagen för resp. entreprenad och upphandlingar av material och 
underentreprenader.  

- Bevaka att entreprenören uppfyller skyldigheter enligt kontrakt och att det finns 
påtryckningsmedel t.ex. genom bonusincitament, samverkan.  

3. Minimering förekomsten av mellanlagring kräver en god planering från entreprenören. 
Smarta logistiklösningar, som t.ex. 

- Gemensamma uppköp.  
- Prefabtillverkning av delar på annan plats som levereras i ett eller flera stycken.  
- Mellanlagring och bearbetning av material är en förutsättning för vissa delar, t.ex. 

spont och pålar Prefab element.  

4. Genom en god planering, masshanteringsplaner, transportera material sjövägen, 
materialupplag på ponton, tillverka delar på annan plats. Vi tar höjd för detta i projekteringen 
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och skedesplanering. Viktigt att ha med detta i förfrågningsunderlagen för resp. entreprenad 
och upphandlingar av material och underentreprenader. Viktigt att bevaka att entreprenören 
uppfyller skyldigheter enligt kontrakt och att det finns påtryckningsmedel t.ex. genom 
bonusincitament och samverkan.  

5. Nej, jag tror entreprenören är kapabel att hantera detta själv ihop med deras leverantörer. 
För DO vatten är det endast ett fåtal stora entreprenader som sköter detta internt men 
självklart samordnar med övriga sidoentreprenader.  

6. Nej, inte i detta läge. Vi vet att det kommer vara svårt att ta sig till och från arbetsområdet 
men även in till resp. arbetsområde beroende på vilken fas vi är i projektet. Viktigt att 
framkomligheten är god för t.ex. betongtransporter då betong är en ”färskvara”. Viktigt att 
tillfartsvägar är dimensionerade för tung trafik.  

7. En stor utmaning är om vi inte kan följa planeringen på grund av hinder i mark eller KML 
arbeten som vi inte förutsett. Detta kan skapa större schakter som är öppna längre än vi 
planerat vilket får konsekvenser för genomförandet, tid, pengar, behov av provisorier etc.  

Synpunkter på Servistiks Behovsanalys - logistiklösning Slussen  
Servistiks PM och analyserna är bra men vi anser att det är avgörande att entreprenören är 
med i planeringen och besluten av hur logistiken ska skötas. Vi ska inte utesluta att de förslag 
som Servistik har redovisat kan vara intressanta för framtida entreprenörer. 
Sammanfattning. Vi bedömer att de logistiklösningar som (Servistik) redovisar i 
analysbehovet inte är tillämpbara/lämpliga för entreprenaderna i DO Vatten och DO Land. 
Entreprenören måste ta det fulla ansvaret för logistiken. De Entreprenörer som är aktuella i 
denna typ av uppdrag har stor erfarenhet av logistik i svår miljö.  
Slutsatsen till detta kan sammanfattas enligt följande: 
• Endast ett fåtal stora entreprenader pågår samtidigt i land/ vatten vilket inte skapar stora 
samordningsvinster. Vi förväntar oss att dessa entreprenörer har egna mellanlagringsplatser 
inom Stor Stockholmsområdet. Det kommer vara entreprenören som handlar upp material och 
underentreprenörer och de kommer ställa erforderliga krav på sina leverantörer att logistiken 
fungerar.  
• Grindsystem med id 06 låsning handlas upp av respektive entreprenör. Entreprenören 
ansvarar för inpasseringen och DoU eftersom de råder över respektive arbetsområde 
• Plats för avfallshantering får respektive entreprenör planera in inom sitt arbetsområde. 
Entreprenaderna är så stora och utrymme finns för avfallshantering. 
• I pre kvalificeringen ställs stora krav på att anbudsgivare har en väl fungerande 
kommunikationsrutin som får samordnas med projekt Slussens informationsavdelning. 
• Vakthållning sköts av vaktbolag som redan idag patrullerar i området. Projektet handlar upp 
en leverantör som bevakar för Land, Vatten och Berg. 
• Intern kommunikation och information för de anställda sköts av entreprenören i samarbete 
med projektet.  
Delområde Vatten 
Delområde vatten har fyra stora entreprenader:  
SN71 slussanläggning med kajer  
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Stor entreprenad som pågår i 6-7 år inom ett relativt stort område. Entreprenören ansvarar 
självständigt för arbetsområdet och samordnar sidoentreprenader. Arbetet omfattar i huvudsak 
rivning, schakt, grundläggning, konstbyggnad, beläggningsarbeten. Viktigt att entreprenören 
har en mellanlagringsplats för material som ska beredas, t.ex. spont, pålar, form och armering. 
De stora volymerna som genererar transporter är: rivnings, schakt och fyllningsmassor, spont 
och Pål material och fabriksbetong. Dessa transporter kommer vara fullastade, inget behov av 
samlastning. Dessutom kommer många transporter ske via sjötransporter på pontoner och 
pråmar.  
SN72 Huvudbron; tillverkningen av bron sker på annan plats och montaget sker under en 
relativt kort period, SN71 är samordningsansvarig  
SN73 Avbördningsluckor; tillverkningen av luckorna sker på annan plats och montaget sker 
under en relativt kort period, SN71 är samordningsansvarig  

SN74 Gång- och cykelbron; tillverkningen av bron sker på annan plats och montaget sker 
under en relativt kort period. I entreprenaden ingår grundläggning på vattnet inom en 
begränsad yta. SN71 är samordningsansvarig.  
Delområde Land 
SN 81-Rivning, schakt, grundläggning och konstbyggnadsentreprenad 2015-2021 
SN 842- Kaj, kulvert och grundläggningsentreprenad 2015-2016 
SN 843- Kulvert och ledningsentreprenad 2017-2018 
SN 82- Grundläggnings och konstbyggnadsentreprenad 2019-2021 
SN 83- Stomkomplettering och installationsentreprenad 2017-2021 

4.2.3 ENKÄTSVAR FRÅN BL DO LAND 

1. Produktionsplanering,  

bra inköp  

Leveransplaner/planering 

2. − Planerar byggtrafiken gentemot övrig trafik för att undvika korsningar mm.  

    −Planerar de olika skedena i projektet. 

3. − ”JIT” leveranser i möjligaste mån 

−Planering av produktionen 

−Leveransplaner som samordnas mellan delprojekten. 

4. − APD planer som samordnas. 

− Skedesplaner 

− Plats och riskhantering 

5. − Nej! 

− Kan vara bra om det finns plats och möjlighet. 

6. − Inte som vi inte kan hantera  

− Bristerna finns i så fall vad gäller plats men det måste hanteras inom projekten. 
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4.2.4 NKÄTSVAR FRÅN BL GRUNDLÄGGNING O BETONG 

1. − Bra kommunikation med lev 

2. − Vi har en ständig dialog med Trafik kontoret 

3. − JIT leveranser 

4. − Vi får gilla läget det är landets tätaste innerstad 

5. − Vi har inte de ytorna så man har svårt att genom föra utan varje Entreprenör får se till att 
deras fungerar 

6. − Det är enormt trångt så varje entreprenör måste planera sina arbeten väldigt noga o 
detaljerat 

4.2.5 ENKÄTSVAR FRÅN SAMORDNANDE BYGGLEDARE BERG 

1. Bättre leveransprecision kan göras genom: 

- Upprätta avtal och skaffa sig långsiktiga leverantörer. 
- Att ha startmöten med leverantörer där in-, utfartsvägar och lossningsplatser beskrivs. 
- Fasta lossningsplatser används. 
- Leveranser sker på tider när trafikintensiteten är mindre. 

2. Trafiken kommer att läggas om i ett trafikföringsskede anpassat till arbetena. 

- Verka för att leveranser sker på tider när trafikintensiteten är mindre. 
- Vi kommer att transportera ut bergmassor nattetid. 

3. Minimera förekomst av mellanlagring genom: 
- Genom att avtala med leverantörer om den takt som leveranserna ska ske i. 
- Genom att avropa leveranser i takt med arbetenas framskridande. 
- Om stora inköp av skrymmande material genomförs är mellanlagring på annan plats 

ett bra sätt att lösa utrymmesproblem. 

 4. Bättre arbetsplats med hänsyn till logistik och upplag i vårt DO: 

- När vi kommit en bit in i bergrummen kan det mesta av logistiken ske inne i berget. 
- En idé är att utföra krossning av berg inne i bergrummen. Krossmassorna kan sedan 

användas till fyllningsmassor som behövs i mark- och ledningsarbetena. Där med 
minskat såväl uttransporter av berg och intransporter av fyllnadsmassor. 

5. Nej, jag tror att den hantering av transporter som måste ske i vår entreprenad bäst sköts av 
den entreprenör som vi anlitar. Se analys under punkt 7. 

6. Jag har inte kunskap om pågående entreprenader och kan därför inte bedöma denna fråga. 

7. Entreprenad SN 91, bussterminal på transporter ut kommer; Jordschakt för nerfartsramp på 
Stadsgårdsleden lastas direkt på lastbil och körs till tipp. 250 000 m3 berg Utlastning av 
bergmassor kommer främst att ske nattetid. Lastning sker inne i berget och lastas av 
tunnellastmaskin direkt på semitrailers som kör massorna till kross/mottagningsställe. 

På transporter in kommer; fyllnadsmassor Massor till mark och ledningsarbeten tas direkt från 
leverantör till terminalen i den takt arbetena framskrider. Färsk betong till platsgjutna 
konstruktioner och sprutbetong går direkt från fabrik till arbetsplatsen. Armering, Bergbultar 
och Injekteringscement Tas från leverantör i lagom stora portioner i den takt arbetena 
framskrider. Plaströr och ventilations rör skulle med fördel gå via mellanlager  
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Viktig input till produktionsplaneringen: 

Liten begränsad etableringsyta på Stadsgårdsleden. Bergmassor bör köras ut nattetid. 
Krossning inne i berget kan minska både uttransport av berg och intransport av 
fyllnadsmaterial. Allt eftersom bergrummen sprängs ut kan de mesta av logistiken ske inne i 
berget. Avtala med entreprenören att denne ska hålla en logistikyta på annan plats där 
mellanlagring kan ske. 

4.2.6 ENKÄTSVAR FRÅN BL DO VATTEN 

1. Bättre och noggrannare planering. En bättre kommunikation mellan leverantör, speditör 
och mottagare 

2. Genom att försöka skapa dedikerade trafikleder, uppställningsplatser, förråd etc. 

3. Genom att inte beställa mer än vad som behövs inom en snar framtid i planering 

4. Inte för tillfället, se ovan 

5. Nej 

6. Nej 

4.2.7 ENKÄTSVAR FRÅN TID- OCH SKEDESPLANERARE FÖR 
EXPLOATERINGSKONTORET 

1. I överlag tycker jag att kommande entreprenörer hanterar den frågan men projektet måste 
skapa tydliga förutsättningar till entreprenörerna och även trycka på vikten av en god 
planering då projektet läge och bristfälliga ytor leder till att en god logistikplanering blir en 
framgångsfaktor. Projektet kan styra med incitament för en god logistikplanering. 

2. För min del som arbetar övergripande handlar det om att vara delaktig i samordning mellan 
delområdena så att förutsättningar/planering i en entreprenad synkas med övriga arbeten. 
Även planering av omkringliggande arbeten påverkar vårt projekt och där måste konsekvenser 
på trafiken tas fram och delges entreprenörerna. 

3. Se punkt 1. 

4. Se punkt 2. 

5. Jag anser att det är viktigt att delområdena/entreprenader samordnas och där kan en tredje 
part styra det arbetet men det är viktigt att entreprenörerna är delaktig i det arbetet så att 
projektet får del av entreprenörernas kunskap och drivkraft, så att inte projektet tar över 
ansvaret för logistiken 

6. Nej då jag inte arbetat med pågående entreprenader 

4.4 Masshantering 
ELU tillsammans med Tyrens m.fl. är några av de konstruktörer som är med och tar fram 
bygghandlingar för projekt Slussen. ELU har även skött masshantering i det tidiga 
planeringsskedet för projektet. I uppdraget ingick framtagning av schakt-och fyllnadsmassor, 
rivningsmassor i form av betong, armering, stål och beläggningar som skall hanteras samt 
erosionsskydd. Här görs en sammanfattning utav PM-et med det totala volym och mängder. 

De värdena som tas fram här uppgifter tagna som antas från tidigare projekt och erfarenheter. 
Efter respektive huvudrubrik så anges en procentsats som anger osäkerheten eller spannet i 
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angivna mängder. Procentsatsen skall användas åt båda hållen (Svensson, 2008 reviderad 
2011). Densiteten är taget från trafikverket (traffikverket, 2011). 
SHACKTMASSOR 

Jordschakt (± 10 %) 

Total schaktvolym: 235 630 m³ varav ca 41 700 m³ under vatten 

Bergschakt (± 10 %) 

Total bergschaktvolym: 417 590 tfm³ 

Muddring(± 10 %) 

Total muddringsvolym: 121 510 m³ 

FYLLNADSMASSOR (± 15 %) 

Fyllnadsvolym: 90 030 m³ varav 77 590 m³ under vatten 

MÄNGDER BEFINTLIGA ANLÄGGNINGSKONSTRUKTIONER (± 20 %) 

Total betongsvolym: 936 m³ 

Armeringsmängder: 94 ton 

EROSIONSKYDD (-20 % -+ 5 %) 

Erosionsskyddet är räknat från ett max flöde på 1500 m³/s. 

Totalt erfordras ca 74 825 m² erosionsskydd 

MÄNGDER NYA ANLÄGGNINGAR (± 15 %) 

Här utgås från grovt uppskattade förväntade mängder, temporära konstruktioner ingår ej i 
mängderna med undantag för undervattensgjuten betong (UV-btg) 

Totala mängder nya konstruktioner: 

Betong (btg): 101 400 m³ 

UV-btg:  20 200 m³  

Armering:  12 300 ton 

Spännarmering: 85 ton linor 12ø16 

Stål:  10 523 ton 

Pålar: 75 tons bärförmåga (Injekteringspåle titan 73/45 eller RD170/10)  

                  200 tons bärförmåga (Injekteringspåle titan 103/51 eller stålkärna ø150 antag 50 % 
stödpåle och 50 % injekteringspåle) 
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Spont:  35 400 m² (ca 5 500 ton stål) 

Kaj stag:  4 800 lm (ca 40 ton stål) 

Granit:  750 m³ 

Bultar (berg):  62 000 lm 

Fiberarmerad sprutbetong:  2 824 m³ 

Stag 32 diameter:  972 lm 

DATAMÄNGD FRÅN DO BERG (Nilsson, 2014) 

Transport in 

erosionsskydd 28325 m² 

ventilations rör 2500 m 

plaströr  8000 m 

injekteringscement  225 ton  

bergbultar  23000 st. 

Armering (arm) 2000 ton  

betong  20 000 m³  

fyllnadsmassor  64 000 m³  

Transport ut 

Berg 250 000 m³ 

jord  4000 m³  

DATAMÄNGD FRÅN DO VATTEN 

Entreprenören ansvarar självständigt för arbetsområdet och samordnar sidoentreprenader. 
Arbetet omfattar i huvudsak rivning, schakt, grundläggning, konstbyggnad, 
beläggningsarbeten. Viktigt att entreprenören har en mellanlagringsplats för material som ska 
beredas, t.ex. spont, pålar, form och armering. Många transporter kommer ske via 
sjötransporter på pontoner och pråmar (P). De stora volymerna som genererar transporter är: 
rivnings, schakt och fyllningsmassor, spont- och Pål material och fabriksbetong. Dessa 
transporter kommer vara fullastade. Inget behov av samlastning kommer finnas. 

I DO vatten har entreprenaden slussanläggningar med kajer två uppdelningar där ena fall A är 
att all material som entreprenaden tar upp läggs- och återanvänds inom arbetsområdet. I fall B 
så transporteras allting ut från arbetsområdet, vilket betyder att hänsyn tas bara till fall B 
(Tengblad, 2014). 

Denna tabell är ett utkast från DO vatten som uppdaterades 2014-03-28 
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 btg, trä & sten [m3] Stål [ton]  

Rivning 22231 5000  

 Temporär [m²] Permanent [m²]  

Spont 19727 25514  

 
Över grundvattenytan 
(GVY) fall B -total 
[m3] 

Under GVY fall A 
[m3] Under GVY fall B[m3] 

Jordschakt 29500 55500 55500 

Total all schakt 146350 m3 

Pålning total 52843 m (1665 st.) 

 Fall A [m³] Fall B [m³] 

Fyllning 555000 19837 

Fyllning total 75337 [m³] 

 btg, form & arm, betonggjutningar [m³] 

Platsgjutna konstruktioner 31967 

Arm [m³] 456 

BTG [m³] 31511 

Erosionsskydd för BTG & berg [m²] 46500 

 

 
bild 6 (Fenelius, 2014) Behovsanalysen logistiklösningen slussen  
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Utifrån information från Sweco samt exploateringskontoret för projekt slussen har ett 
logistikföretag tagit fram grafer som visar grovt den sammanlagda transporten per timme. 
Grafen är en grov uppskattning där transporterna är fördelade på dagtid över samtliga DO. Ett 
tidigare arbete från Sweco visar transporter som går upp emot 43 ekipage/h som mest 
(Fenelius, 2014). 
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5 ANALYS 

Problematiken i logistiken där stora projekt och flera entreprenader är inblandande är att det 
kan bli misskommunikation. Att införa en logistiklösning där ett TPLA kommer in i är inte 
alltid välkommet.  

Hanteringen av transportlogistiken skiljer sig inte så mycket mellan olika entreprenörer. I de 
vanliga fallen använder entreprenaderna sig ofta av grindvaktsystem där in- och utlossning 
ska ske vid bestämda tider för att minimera risken för flaskhalsar.  

Med en tidig skedesplanering, ständig uppföljning av APD-planer och med stöd av ett 
system/webbplattform för att sköta leverans samt in- och ut lossning, minimeras uppkomsten 
av flaskhalsar.  

5.1 Analys på DO 
Här kommenteras och förtydligas analysen på DO från teorin och empirin utifrån det data kan 
en beräkning samt få en grov bild över transport rutter kommer bli under projektets gång. Det 
kan nämnas att de analyser som gjorts i berg samt vatten också berör land och på grund av 
detta kommer det inte göras någon ingående beräkning på DO land. 

Det har gjorts enkel beräkning på total transport in- och ut utifrån två olika delområden. 
Mängdhanteringen är baserad på PM från ELU, och med hänsyn till att data är tagen innan 
projektet start, har det antagits i överlag. Antal rutter- och färder är gjorda utifrån Mega trailer 
maximal last på 30 ton, 112 m3 och 33 pallar samt generell standard pråm med kapacitet på 
100 ton.  

  Antal rutter beräknat på en 
Mega trailer (R) 

Jordschakt (varav 41 700 m³ 
under vatten) 

235 630 m³ 2103  

Bergschakt 417 590 m³ 3728 

fyllnadsvolym  90 030 m³ 804 

Muddringsvolym 121 510 m³ 1085 

Befintlig anläggnings konstruktion 

Btg 936 m³ 8 

Armering 94 ton 3 

erosionsskydd 

  

59860 m³ 534 

Mängder nya anläggningar 
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Btg  101400 m³ 905 

UV-Btg 20200 m³ 180 

Armering 12300 ton 410 

Spännarmering 85 ton 3 

Stål 10523 ton 351 

Spont 5500 ton 183 

Granit 750 m³ 68 

fiber sprut btg 2 824 m³ 25 

TOTALT antal rutter för Projekt 
slussen 

 10390 R 

5.1.1 DO Berg 
Bakslag i planeringen för DO berg i pga. tredje miljödoms avslag som kom april 2014. Utgår 
ifrån tidigare planering av delområdet som här nedan man kan se resultatet utifrån de data 
som framkommer från empirin. Utgår från Mega trailer transport för räkna fram antal rutter.  

Ut Transporter m³ R 

Jordschakt 4000 36 

Bergschakt  250000 2232 

 

In Transporter   

fyllnadsmassor 64000 571 

btg 20000 178 

Armering [ton] 2000 67 

injiceringscement [ton] 225 8 

total transport rutter ca  3092 

För körning på Jordschakt direkt till tipp som är en bra lösning från DO berg och att ta till 
hänsyn samt användning av långsiktig leverantör. Det skulle också kunna hanteras genom att 
se över de andra DO områden över användning av jord kan vara till ett behov. Då DO Berg 
förutsättningsvis börjar samma år som tidigare planerat, gäller här att entreprenaden 
koordinera upp en struktur där ett samarbete finns tillgänglig.  Kommer att bli enorma 
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schaktmassor som ska ut från berget vilket innebär många rutter in och ut där ett effektivt 
flödessystem måste tillföras. Här blir JIT-leveranser väsentliga och användningen av ett väl 
fungerande system/webbplattform nödvändig. Att sköta logistiken inne i berget gör det 
enklare att effektivt kunna lasta på- och av krossmassorna på mega trailern via ramp. Blir 
återigen viktigt att entreprenaden ser till att massor används där de behövs och i förväg ha 
gjort en APD plan för att kunna bestämma smart sätt köra inne i berget.  

5.1.2 DO Vatten 
Den entreprenad som sköter projekt SN71 står för hanteringen för transportlogistiken, i och med att 
man utgår från tidigare projekt och erfarenhet så blir det antagande i de flesta fallen om hur 
transportlogistiken ska skötas. Siffrorna är antagna från projekt slussen DO vatten och är i detta fall en 
uppskattning och inte något exakt, men via sjövägen ska: spont och stål – ca 80 %, Prefab – ca 20-30 
%, Schakt material – 50/50 via sjö och land lös. Via land ska btg - ca 70-80 %  

 Btg, trä & sten Stål 

Rivning 196 R 
40 P 

133 R 

 Temporär  Permanent  total 

Spont (medelvärde 9.7 
mm av profilen Larssen 
(Grundläggning)) 

12 P 

50 R 

15 P 

64 R 

27 P 

114 R 

 Över GVY  Under GVY   total 

Jordschakt 
295 P 

132 R 

555 P 

248 R 

850 P 

380 R 

Pålning total 50 R (antar 1665 st. på 33 pallar) 

Erosionsskydd BTG & berg  

Fyllning 177 R 

Platsgjutna konstruktioner 285 R 

Arm [m3] 4 R 

BTG [m3] 
580 P 

56 R (utgår från 20 % torrbetong)  

Totala rutter 1145 

Total pråmar 1497 
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DO vatten har 8 projekt varav 4 stora entreprenader där SN71 slussanläggning med kajer. 
SN71 står för samordningen för de stora projekten och kommer pågå 6-7 år inom relativt stort 
område. 

Sjötrafik med pråm beräknas bli omfattande i form av stora transporter av broar (brosegment) 
och luckor som tillverkas på annan plats och monteras under relativt kort period. Krävs här att 
det styrs rätt i form av JIT-leveranser. Viktigt att entreprenad har bredd kompetens och 
kontaktnät för att utföra flödeseffektivitet. Det blir också många rutter på land vilket tyder på 
att för att kunna hantera dessa volymer måste det kunna koordineras. Dessa transporter 
kommer vara fullastade vilket innebär att ingen mellanlagring kommer vara till nytta. 
Återigen krävs att entreprenaden tänker till så att en JIT-leverans uppnås. TPLA är ett 
hjälpmedel som kan användas här i form av konsultationstjänst. Med en bild från flera 
infallsvinklar kan flödestransporten effektiviseras. Det blir återigen viktigt för 
entreprenaderna att ha bra kommunikation för att hitta de bästa lösningar och bryta ned 
transportvolymer. BLC med sin hamnverksamhet är också att beakta.  

5.1.3 DO Land  
Utifrån de beräkningar gjorda på DO berg och vatten antas att antal rutter kommer att vara 
något större. Analys görs här utifrån teorin och empirin. 

Land är uppdelat i nio projekt med fem stora entreprenader och där totalbruttoarean (TBA) av 
slussen området kommer ändvändas och det finns därför inte plats för felmarginaler. I 
projekten kommer rivning, grundläggning, kompletteringar och tillbyggnader pågå i 6 år. Här 
ligger återigen tilliten på entreprenaderna som skall utföra projekten vilket också innebär att 
för att det ska fungera måste det för beställaren finnas en god kommunikation, APD plan och 
rätta förutsättningar för få en processorienterat verksamhets struktur. På NKS hanteras detta 
genom införandet av en webbplattform samt TPLA. Återigen kommer kommunikationen vara 
viktig och att samordningen mellan olika entreprenader och beställare ligger löpande. 
Entreprenaderna har ansvar i utförande därför är en planering viktig för att all leverans ska 
skötas och komma i tid. Något som kan hanterats genom användning av ett 
system/webbplattform tjänster från ex antingen BLC eller TPLA. Här kan användning av 
samlastning eller samdistribution vara lösning för att skapa mindre in-och utgående 
transporter. Entreprenaderna kan använda BLC som har tillstånd att driva hamnverksamheter 
för att köra ut större volymer via sjövägen. 

5.2 Intervju & Enkät blankett  
Det som framgår enligt intervjuerna är rollerna mellan beställare, entreprenör och 
underentreprenör behöver vara tydliga och klara, samt att en god kommunikation, tidig 
planeringsskede- och uppföljning av APD plan med ett bra verktygs modell ska finnas till 
hands genom hela projekten. Att en bra samordning är etablera förekommer som ett tema 
under alla intervjuer och i blankettsvaren. I modern logistik förtydligas det genom utnyttjande 
av ett processorienterat företag där tydligt samspel mellan olika avdelningar i detta fall mellan 
beställare, entreprenad, underentreprenad samt leverantör ger ett JIT. 
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5.2.1 Vem sköter transportlogistiken? 
Fråga som dök upp under en intervju var om vem som sköter logistiken, är det beställaren? 
Enligt samordnande- och byggledare för de olika DO, var det klart att entreprenörer i de olika 
delprojekten var goda- och bra nog att sköta logistiken själva därmed kunde TPLA uteslutas. 
Entreprenörernas fokus ska vara att kunna satsa på sina kärnverksamheter och för de som 
klarar av att hantera hela logistiken själva blir svaret en självklarhet. Men TPLA finns där 
som ett alternativ att använda sig av till olika delar av verksamheterna, så att entreprenör- och 
liknande kan lägga sin fokus på sin kärnverksamhet för att möjligen sänka sina kostnader. 

5.2.2 TPLA OCH BLC 
En problematik med att använda BLC är åsikten lite att entreprenören vill använda sig av sina 
egna kontakter, leverantör osv vilket gör att det kan finnas tveksamheter. BLC eller TPLA är 
en metod för entreprenören samt beställaren att kunna använda sig av för att på ett säkert 
effektivt sätt kunna förbättra sin flödeseffektivitet. Fördelen med BLC är att man som 
beställare gentemot entreprenör eller kund har ett tydligt avtal. Utnyttjande av BLC ger 
möjlighet att välja olika tjänster som samdistribution, avfallshantering som minskar antal turer 
in i byggproduktionen dessutom bidrar detta också till bättre arbetsmiljö- och miljö.  

Leveransprecision definieras med dessa ord: god planering med startmöten med leverantörer, 
beskrivning av in-, utfartsvägar och att lossningsplatser beskrivs pga. bristfälliga ytor. bra 
kommunikation, att leveranser sker på tider när trafikintensiteten är mindre, att använda sig av 
långsiktiga leverantörer 

5.3 System/webbplattform 
Viktigt verktyg som används i NDS och NKS är LogNet samt Serviplan som är tydliga 
hjälpmedel. Dessa verktyg är något att ta till hänsyn i de olika entreprenaderna. 
Användningen av verktygen ger tydlig samordning och bestämda bokningar av slottider kan 
göras och grindvaktsystem kan styras. 
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6 DISKUSSION  

I detta kapitel diskuteras de resultat som presenterats i föregående kapitel. Sammanfattningen 
baseras på resultatanalys och syftar till att svara på den fråga eller de frågor som formuleras i 
kapitel 1. 

6.1 Diskussion 
Den störta utmaningen för projektet är förutom transporter från och till bygget, att se till så att 
den allmänna trafiken inte störs av byggnationen. Detta kommer innebära att en del av 
trafiken till och från bygget kommer behöva köras nattetid så att störningar i den allmänna 
trafiken begränsas.  

Det kommer vara många entreprenörer inblandade i projekt slussen eftersom projektet är 
uppdelade i olika delområden. En förutsättning för att detta skall lyckas är att en god logistisk 
samordning mellan de olika DO skapas. NKS är en bra referens till se över hantering av in- 
och utgående transporter in på byggarbetsplats. Där man vart tvungen ta hänsyn till människor 
som jobbar och vårdas där. Deras metodik med hjälp av en TPLA att med god marginal 
planera, följa upp APD-plan.   

Beställaren har i tidigt skede utrett ett par olika lösningar för att få ett klart grepp över vad 
som krävs för att erhålla en god logistik i projektet. TPLA och BLC är som nämnts i 
rapporten alternativen som utretts. De lösningarna är bra sätt att använda sig av 
entreprenörerna så att de kan satsa helt på det de är bäst på.   

Det som tydligt kom fram i analysen och empirin är att de entreprenader som är inblandade i 
projektet vill har egen kontroll över hanteringen av logistiken. Detta uppmärksammades 
framförallt vid intervjuerna av projektets byggledare samt samordnade byggledare. Däremot 
är det Stockholms stad som beställare som kommer stå för vilka förutsättningar som ska gälla 
för dem olika DO. Fördelen med detta är framförallt att beställaren kan med sin kunskap 
diktera vad som är bäst för hela projektet. En enskild entreprenör kan ha svårt att ta beslut om 
det inte gynnar sin entreprenad även fast det totalt sätt kanske är det bästa för hela projektet. 
Detta kan även vara en fördel om entreprenaderna är stora nog och har tillräckligt med 
erfarenhet för att kunna hantera logistiken så de kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

Vid beräkning av antalet transporter har fokus legat i att minimera antalet transporter genom 
att välja så stora transporter som möjligt. Detta skapar problem med optimering av 
transportlogistiken med hänsyn till JIT-leveranser.  

JIT-leveranser som står för ”Just In Time” innebär korta transporttider, små volymer som 
levereras i tid vilket ger en hög leveransprecision. Detta är inte möjligt när man maximerar 
storleken på fordonet för att minimera antalet transporter.  
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7 SLUTSATSER 

Rapportens mål var att ta reda på vad som skapar en bättre leverans precision, hur man kan 
förbättrar framkomligheten, vad som kan göras för att minimera förekomst av mellanlagring 
samt utvärdera TPLA. 

För en samordnad transportlogistiklösning utifrån rapportens empiri och 
litteraturundersökning, har entreprenörerna inblandade i de olika DO ansvaret att ha en öppen 
kommunikation med en tidig planering med hänsyn till APD-planer. IT-lösningar som 
system/webbplattformar kan användas för att få en bättre uppsikt över in och utleveranser på 
arbetsplatsen. Denna IT-lösning innebär att systemet får koll på transporterna genom att varje 
leverans får en slottid så att man i förväg kan planera leveranserna.  

Utifrån de antagande av masshantering är det bra att ta med hjälpmedel i form av olika 
tjänster som finns på BLC och även TPLA för att uppnå JIT-leveranser. Det finns dock 
tillfällen då mellanlagring inte är ett alternativ t.ex. vid schakt av stora mängder 
fyllnadsmassor.   

Vid beräkning av antalet transporter har fokus legat i att minimera antalet transporter genom 
att välja så stora transporter som möjligt. Detta skapar problem med optimering av 
transportlogistiken med hänsyn till JIT-leveranser.  

JIT-leveranser som innebär korta transporttider, små volymer som levereras i tid vilket ger en 
hög leveransprecision. Med de antagande som gjorts i framtagning är detta inte möjligt när 
man maximerar storleken på fordonet för att minimera antalet transporter.  

Slutsatsen efter utvärdering av TPLA är att det är ett bra hjälpmedel för att förbättra logistiken 
i såväl stora som små byggprojekt. Den kompetens som TPLA besitter är värdefull och gör så 
att entreprenören eller kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Detta gör att 
logistiksstrukturen blir snabbare och enklare.  
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INLEDNING  
ELU har fått i uppdrag att översiktligt ta fram de schakt- och fyllnadsmassor som 
kommer att behövas tas ut samt föras in i samband med byggnationen av den nya 
slussen. I uppdraget ingår även att översiktligt och grovt ta fram de rivningsmassor i 
form av betong, armering, stål och beläggningar som skall hanteras.  
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Ingår gör även att grovt uppskatta mängderna för de nya konstruktionerna samt för  
erosionsskydd.  
Detta är en preliminär mängdning baserad på överslagsdimensionering samt vissa 
antaganden.  
För uppdraget gäller ABK 96.  
Observera att mängder för temporära konstruktioner inte ingår i mängderna med 
undantag för  
undervattensgjuten betong (UV-btg).  
Efter respektive huvudrubrik så anges en procentsats som anger osäkerheten eller 
spannet i  
angivna mängder. Procentsatsen skall användas åt båda hållen.  
Som grund för beräkning och uppskattning av samtliga mängder har använts ritningar 
A-1200  
rev 02, A-1201 rev 02, A-1202 rev 02 och A-2010 rev 02 upprättade av Fosters + 
Parters och  
Berg Arkitektkontor, daterade 2011-03-14. Även ritningar redovisandes de befintliga  
konstruktionerna har använts i arbetet.   
Vad gäller bussterminal i berg så består underlaget av den så kallade bearbetade 
frysta planen,  
ritning ”bearbetad fryst plan.dwg”, upprättad av Fosters + Parters och Berg 
Arkitektkontor,  
daterad 2011-04-14.  
  
SCHAKTMASSOR   
Jordschakt. (± 10 %)  
Kanalområdet  
Följande schaktmassor bedöms behöva tas ut vid byggandet av den nya slussen och 
de nya  
avtappningskanalerna:  

- Ca 26 555 m3 i torrhet. Se även delen ”kanalområdet” under avsnittet muddring.  
Stadsgården (området öster om huvudbron)  

- Ca 85 750 m3 varav ca 33 100 m3 under vatten (medelvattennivå Saltsjön)  
In- och utfart bussterminal i berg  

- Ca 3 400 m3   
Området vid den befintliga bussterminalen inkl underjordiska kulvertar  

- Ca 55 700 m3 varav ca 8 600 m3 under vatten (medelvattennivå Mälaren)  
Västra överdäckningen (området väster om Götgatans förlängning)  
� Utgår  
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Södermalmstorg (delen inramad av tunnelbanan västra kant, Stadsmuseets norra 
fasad, Kv Överkikarens östra fasad samt norra kanten på Södermalmstorg  
 Ca 34 000 m3 (sannolikt allt i torrhet)  
Området söder om Katarinahissen och norr om kulvert under Katarinavägen  



 

3 

 

 Ca 3 000 m3 (sannolikt allt i torrhet)  
Volymen i detta område är något osäker och kan inte verifieras fullt ut.  
Området söder om kulvert i Katarinavägen  

 Ca 2 825 m3 (sannolikt allt i torrhet)  
Norra landfästet för huvudbron   
 Ca 400 m3 (se även muddring)  
Sjökulvert samt tillhörande vertikalkammare och schakter Slussplan, Sjöbergsplan,  
Gullfjärdsplan och Södermalmstorg   
 Ca 23 600 m3 enl. tidigare upprättat PM avseende objekt nämnda ovan, daterad 
2010-02-  
12. (se även muddring)  
Franska Bukten  
 Ca 400 m3 (se även muddring)  
Total schaktvolym: 235 630 m3 varav ca 41 700 m3 under vatten  
  
Bergschakt (± 10 %)  
Katarinavägen  
Det kommer att krävas bergschakt i området söder om ledningstunneln i 
Katarinavägen.  
Bedömningen är att det approximativt handlar om ca 16 000 tfm3 (bergschakt ner till -
0,5). En stor del av denna volym ligger i under kurva i Katarinavägen.   
Bussterminal i berg  
339 750 tfm3  
In-/utfart bussterminal i berg  
16 450 tfm3  
Ny spillvattentunnel  
 5 500 tfm3  
Arbetstunnlar  
1 000 tfm3  
Ny kulvert norr om Tranbodarne 11 och 12  
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640 tfm3  
Ny hall, även kallad ”Katedralen”, mellan nya bussterminalen, nya gallerian, uppgång 
till Katarinavägen samt anslutning till tunnelbanan    
38 250 tfm3  
Total bergschaktvolym: 417 590 tfm3  
  
Muddring (± 10 %)  
Med en utformning av sluss och avtappningskanaler enligt Fosters + Partners och 
Berg  
Arkitektskontor så kommer det att krävas muddring/schaktning i Franska Bukten, norr 
därom,  
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Sjöbergsplan samt norr därom  
- Bedömd muddringsvolym kanalområdet: 81 815 m3 (hör ihop med delen 

”kanalområdet”  
under avsnittet avseende jordschakt).  

- Bedömd muddringsvolym Franska Bukten: 16 920 m3.  
- Bedömd muddringsvolym Sjöbergsplan: 3 410 m3.  
- Bedömd muddringsvolym tunnelbanebro över Söderström: 1 340 m3. ¨ 
- Bedömd muddringsvolym sjökulvert samt tillhörande vertikalkammare: 15 000 

m3 enl. tidigare upprättat PM avseende objekt nämnda ovan, daterad 2010-
02-12. (se även muddring).  

- Bedömd muddringsvolym norra landfästet för huvudbron: 3 025 m3.  
- Total muddringsvolym: 121 510 m3   

 
FYLLNADSMASSOR (± 15 %)  
Fyllnadsvolymen för att fylla ”djuphålet” i Mälaren omedelbart väster om 
kanalområdet  
uppgår till 16 650 m3.  
Fyllnadsvolymen för att fylla ”djuphålet” i Mälaren mellan tunnelbanebron och befintlig  
ledningsbank uppgår till 22 400 m3. Fyllning sker då upp till -12(RH00).   
Fyllnadsvolymen för att skapa en mer östligt förlagd spillway (utskov) nedströms  
kanalområdet uppgår till 26 000 m3.  
Återfyllnadsvolymen runt konstruktioner stadsgården bedöms till ca 1 300 m3  
Fyllnadsvolym för det norra landfästet för huvudbron uppgår till 270 m3.  
Återfyllnadsvolymen runt det norra landfästet på huvudbron bedöms till ca 6 000 m3 

varav ca  
3 000 m3 under vatten.  
Fyllnadsvolymen för den nya motfyllda kajen vid Munkbron bedöms ligga på ca 7 600 
m3  
varav ca 5 500 m3 under vatten.  
Fyllnadsvolymen för den nya motfyllda kajen på Stadsgården bedöms ligga på ca 9 
310 m3 varav ca 3 500 m3 under vatten.  
  Dokumentnr Sida  
 PM K1-010-PM-0000-070 5(9)  
 Ort, datum Uppdragsnummer  
 Stockholm, 2008-06-19 501 23  
Upprättat av Reviderat den Arbetsnamn  
Dan Svensson, 08-5800 91 30 2011-05-19 Slussen  
  
  
O:\501\50123 Slussen\Handlingar\Dokument\K1\PM\PM 70.doc  
Fyllnadsvolymen för den nya motfyllda kajen mellan huvudbron och Franska Bukten 
bedöms  
ligga på ca 430 m3 varav ca 200 m3 under vatten  
Fyllnadsvolym för det norra landfästet på den nya gc-bron längs med tunnelbanebron 
över Söderström bedöms ligga på ca 70 m3.  
Den nya motfyllda kajen mellan tunnelbanebron och centralbron har utgått.  
Total fyllnadsvolym: 90 030 m3 varav 77 590 m3 under vatten.  
  
MÄNGDER BEFINTLIGA ANLÄGGNINGSKONSTRUKTIONER (± 20 %)  
Mängderna är tagna ur Stockholms gatukontors rapport ”Underhållsbehov: Slussen” 
daterad i  
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juni 1989. Observera att volymen för del 16 (Ryssgården) har tagits bort.  
- Total betongvolym: 24 300 m3 varav ca 4 050 m3 är fundament  
- Total armeringsmängd: ca 1 835 ton (75 kg/m3 antaget)  
- Total stålmängd: ca 2 330 ton (i stålkonstruktioner) plus ytterligare ca 700 ton 

för  
avstyvningsplåtar, kantskoningar, slussmekanik mm.  

- Ytbeläggningar: 37 700 m2  
Av detta utgör 26 300 m2 asfalt, 8 100 m2 betongmarkplattor, 1 500 m2 smågatsten,  
1 200 m2, naturstensplattor och 600 m2 klinkerplattor.   
Om medeltjockleken på asfaltsbeläggningen ansätts till 90 mm blir volymen ca  
2 350 m3.  
I ytbeläggningssystemen finns även ca 5 300 m3 skyddsbetong.  
Det finns områden där det inte är nödvändigt att riva ut alla fundament (bottenplattor 
och plintar) men volymen av dessa är i princip försumbar (ca 5 % av 4 050 m3). Det 
handlar framförallt om grundläggningen för konstruktionerna ovan Stadsgårdsleden.  
KF förfogar över pelare och bjälklag i område 1,2,3, 20, 21 och 23 som inte ingår i 
stadens Mängder ovan. Även dessa konstruktioner skall rivas och en grov 
mängdning ger följande resultat:  
Total betongvolym: 936 m3  
Armeringsmängd: 94 ton  
  
EROSIONSSKYDD (-20 % - +5%)  
I själva arbetsområdet för Slussen kommer erosionsskydd att läggas ut i 
avbördnings- och  
slusskanaler, uppströms och nedströms näset samt längs med kajer. 
Erosionsskyddet bedöms  
till största delen vara ca 1,2 m tjockt och bestå av grovsten i fraktionen 200-800 mm.  
Erosionskyddet är beräknat utifrån ett maxflöde på 1 500 m3/s. Erosionskyddet väster 
om sluss- och avbördningsluckor bedöms vara 16 650 m3 på en area av 13 875 m2.  
Erosionskyddet öster om sluss- och avbördningsluckor bedöms vara 20 460 m3 på 
en area av  
17 050 m2. Exakt omfattning av erosionsskydd fastställs senare. Redovisad 
omfattning är  
högst sannolikt ett maxalternativ.  
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Utanför arbetsområdet bedöms det behövas erosionsskydd i ett spann från 5000 till 
43 900 m2  
I detta PM utförs mängdberäkning för maxflöde, dvs 1 500 m3/s vilket ger 43 900 m2. 
Se även  
PM ”Bedömd anläggningskostnad för erosionsskydd m m – Mälaröarna till 
Blockhusudden”  
upprättad av Sweco, daterad 2009-12-11.  
Totalt erfordras ca 74 825 m2 erosionsskydd  
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MÄNGDER NYA ANLÄGGNINGAR (± 15 %)  
Projekteringen har ännu inte nått särskilt långt då utformningen fortfarande befinner 
sig i någon slags förstudieskede. Vi har dock nedan försökt att mycket grovt 
uppskatta de förväntade mängderna. Temporära konstruktioner ingår ej i mängderna 
med undantag för undervattensgjuten betong (UV-btg).   
Kajer (inklusive Södra Slusskajen  i kanalområdet ).  
Totalt 770 m ny kaj i området. Mängder nedan avser 570 m spontkaj och 200 m 
däckskaj. Kajlängd, kajtyp och därmed mängder kommer att ändras.  
Betong: 4 500 m3  
Armering: 650 ton  
Spont: 13 000 m2 (en antagen s ca 2500 ton stålspont)  
Stag: 4 800 lm, 36 (ca 40 ton)  
Pålar: 900 lm, 500 rörpålar (ca 1 400 ton)  
5 200 lm injekteringspålar m foderrör (Titan eller likvärdigt) (ca 150 ton stål  och  
200 m3 injekteringsbruk)  
Granit: 350 m3  

 

Sluss- och avbördningskonstruktioner inklusive Norra Slusskajen, trappa över fd NE-  
slussen samt stöd för lågbroar (exklusive Södra Slusskajen i kanalområdet)  
Betong: 20 000 m3  
Granit: 400 m3  
UV-btg: 12 500 m3  
Armering: 3 750 ton  
Spont: 22 400 m2 (en antagen sponttjocklek om 12 mm (BU 16) ger ca 3000 ton 
stålspont)  
Avsträvningar för spont: 500 ton  
Pålar: 2000 st à 35 m med foderör längd 25 m, injekteringspålar (Titan eller likvärdigt)  
(ca 2200 ton stål och 4000 m3 injekteringsbruk)  
Slussluckor inkl. maskineri och styrsystem:  2 x 30 ton = 60 ton (rostfritt stål)  
Avbördningsluckor inkl. maskineri och styrsystem: 360 ton (rostfritt stål)  
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Revisionssättar:    100 ton (målat svartstål)  
Ledverk, varningssystem utanför slussområdet, nödsättar etc ingår ej i mängder ovan  
Broar  
Huvudbro (broarea ca 6 750 m2)  
Stål: 4 600 ton  
Betong: 250 m3 avser betong över +1,7 (resten i sluss- och  
avbördningskonstruktionerna)  
Armering: 50 ton avser arm i betong över +1,7 (resten i sluss- och  
avbördningskonstruktionerna)  
Pålar: Ingår i Sluss- och avbördningskonstruktioner. Se ovan  
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Västra lågbroar (broarea ca 2 000 m2)  
Betong: överbyggnad 1000 m3  
Armering: överbyggnad 125 ton  
Pålar: Ingår i Sluss- och avbördningskonstruktioner. Se ovan  
  
Östra lågbroar (broarea ca 4 350 m2)  
Betong: överbyggnad 2 200 m3  
Armering: överbyggnad 275 ton  
Pålar: Ingår i Sluss- och avbördningskonstruktioner. Se ovan  
  
Öppningsbara broar (broarea ca 430 m2)  
Stål: 103 ton  
Maskineri: Se bilaga 1  
För övriga uppgifter, se bilaga 1.  
  
Gång- och cykelbro (broarea ca 2 700 m2)  
Stål: 1 800 ton  
Betong: 800 m3  
UV-btg: 500 m3  
Armering: 145 ton  
Pålar: 2 500 lm, 600 grova stålrörspålar (ca 450 ton stål)  
 medelpållängd ca 35 m, dragstag 50, 56 st à 10 m  
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Södermalm (hela området söder om södra kajen exklusive bussterminal i berg )  
Mängder baseras på ELU:s tolkning av konstruktioner för fryst plan som redovisas i  
programhandlingen. I mängderna ingår således inga marginaler på framräknade 
mängder.  
Betongtjocklekar har dock antagits med lite dimensioneringsmarginal. Detta har 
medfört att kg armering / m³ betong är osedvanligt lågt.  
Betong: 65 000 m3 varav 7 200 m³ i UV-btg  
Armering: 5 400 ton slakarmering  
 85 ton spännarmering linor 12ø16  
Svetsad: 1 550 ton  
stålbalk med studs  
Pålar: 75 tons bärförmåga (Injekteringspåle titan 73/45 eller RD170/10)  
200 tons bärförmåga (Injekteringspåle titan 103/51 eller stålkärna ø150 Antag  
50% stödpåle och 50 % injekteringspåle  
700 st Titan 73/45 med foderrör 170x8,0 längder ca 25-35 m.   
Totalt 21000 lm Titan samt 14000 lm foderrör och 1000 m3 injekteringsbruk  
700 st RD 170/10 längder ca 30-40 m .   
Totalt 25000 lm  
375 st Titan 103/51 med foderrör 220x8,0 längder ca 25-35 m  
Totalt 11000 lm Titan samt 6000 lm foderrör och 1000 m3 injekteringsbruk  
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375 st Stålkärna D=150 med foderrör 220x8,0 inborras och gjuts fast ca 8 m i berg: 
Längder  
ca 25-40 m  
Totalt ca 13000 lm stålkärna D=150 samt 10000 lm foderrör   
(Av ovanstående mängder ingår 1740 m³ betong, 174 ton armering samt 220 st 75 
tons pålar i  
stadsgårdsledens påldäck.)  
  
Bussterminal inkl. in/utfart  
Mängder bygger på att Saltsjöbanan ligger kvar på befintlig höjd. Eventuella 
konstruktioner i  
form av cisterner och pumpgropar är okända och har inte beaktats.   
Tunnel  
Betong: 4 600 m3   
Armering: 790 ton   
Stag 32:  132 st  
Tråg  
Betong: 750 m3   
Armering: 100 ton   
Stag 32:  84 st  
  Dokumentnr Sida  
 PM K1-010-PM-0000-070 9(9)  
 Ort, datum Uppdragsnummer  
 Stockholm, 2008-06-19 501 23  
Upprättat av Reviderat den Arbetsnamn  
Dan Svensson, 08-5800 91 30 2011-05-19 Slussen  
  
O:\501\50123 Slussen\Handlingar\Dokument\K1\PM\PM 70.doc  
Stödmur  
Betong: 35 m3   
Armering: 3,5 ton  
Bergrum  
Stål: 1 950 ton  
Betong: 9 500 m3  
Armering: 1 019 ton  
Bergförstärkning  
Uppskattade mängder enligt K1-010-PM-0000-113, bilaga C daterad 2011-04-26  
Bultar L= 4 m 700 st  
 L= 6 m 3200 st  
 L= 8 m 5000 st  
Fiberarmerad sprutbetong t = 60 mm  10 000 m²  
   t = 90 mm  19 500 m²  
   t = 120 mm  3 500 m²  
   t = 140 mm  6 500 m²  
  
Totala mängder nya konstruktioner:  
Betong:   101 400 m3  
UV-btg:   20 200 m3   
Armering:   12 300 ton  
Spännarmering:  85 ton linor 12ø16  
Stål:   10 523 ton  
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Pålar:   Se ovan  
Spont:   35 400 m2 (ca 5 500 ton stål)  
kajstag:   4 800 lm (ca 40 ton stål)  
Granit:   750 m3  
Bultar (berg):  62 000 lm   
Fiberarmerad sprutbetong: 2 824 m3  
Stag 32:   972 lm  
  
  Sida  
 KOSTNADSKALKYL Bilaga 1  
 Ort, datum Uppdragsnummer  
 Göteborg, 2011-06-14 50123  
Upprättat av, telefon Reviderat den Arbetsnamn  
Erik Olsson, 031-339 32 04  Slussen  
  
O:\501\50123 Slussen\Handlingar\Dokument\K1\PM\Bilaga 1 PM 70 Kostnadskalkyl 20110614.doc  
Kostnadskalkyl avseende öppningsbara gc-broar i Slussen  
Allmänt  
Följande sammanställning avser kostnader för stålklaffarna och maskineri till de 
öppningsbara gc-broarna i ombyggnaden av Slussen. De två dubbelkalaffbroarna är 
11 respektive 14 m  
breda, fri öppning är 12 m för båda.  
Dubbelklaff 11 m bred  
Del:    mängd à-pris[kr] totalpris [kr]  
Konstruktionsstål klaffar  32 ton 60 000 1 920 000  
Motviktsstål:   13 ton 30 000  390 000  
Motviktsbetong:   30 m3 3 000  90 000  
Beläggning (Gjutasfalt 50 mm)  135 m2 1000 135 000  
Maskineri 1)   1 st 2 500 000 2 500 000  
Styr & regler 2)   1 st 1 200 000 1 200 000  
Konstruktionsarbete 3)   1 st 2 000 000 2 000 000  
Totalt      8 235 000  
Dubbelklaff 14 m bred  
Del:    mängd à-pris[kr] totalpris [kr]  
Konstruktionsstål klaffar  40 ton 60 000 2 400 000  
Motviktsstål:   18 ton 30 000  540 000  
Motviktsbetong:   40 m3 3 000  120 000  
Beläggning (Gjutasfalt 50 mm)  170 m2 1000 170 000  
Maskineri 1)   1 st 3 000 000 3 000 000  
Styr & regler 2)   1 st 1 200 000 1 200 000  
Konstruktionsarbete 3)   1 st 2 000 000 2 000 000  
Totalt      9 430 000  
  
1) I maskineri ingår 4 st lyftcylindrar, 4 st vridlager, nosregling samt hydraulmotorer,  
pumpar och tankar.  
2) I styr & regler ingår styrsystem för broarna samt signal- och säkerhetssystem. Viss  
samordning mellan broarna blir det.  
3) Med konstruktionsarbete avses konstruktionsarbete utgående från färdiga  
förslagshandlingar.    
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Uppdragsansvarig Datum 

 

 

 

 

 

 

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, 
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, 

DEMONTERING, 
RIVNING, RÖJNING M M  

     
      RIVNING 

     
      Östra befintliga bron            

Rivning Betong   6619 m3   X 

Rivning Stål   256 ton   X 

 

          

Västra befintliga bron           

Rivning Betong   3885 m3   X 

Rivning Stål   304 ton   X 

 

          

V.238 - Södra landfästet           

Rivning Betong   1500 m3   X 

Rivning Trä   140 m3   X 

Rivning Stål   650 ton   X 

Rivning Sten   15 m3   X 

 

          

V.203 - Norra landfästet           

Rivning Betong   500 m3   X 

Rivning Trä   50 m3   X 

Rivning Stål   220 ton   X 

Rivning Sten   5 m3   X 
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V.206 - Slusskanalen         X 

Rivning Betong   1620 m3   X 

Rivning Trä   110 m3   X 

Rivning Stål   1110 ton   X 

Rivning Sten   35 m3   X 

      

      

      

 

V.210 - Nordvästra lågbron           

Rivning Betong   210 m3   X 

Rivning Trä   4 m3   X 

Rivning Stål   220 ton   X 

Rivning Sten   10 m3   X 

 

          

 V.211 - Sydvästra lågbron           

Rivning Betong   550 m3   X 

Rivning Trä   2 m3   X 

Rivning Stål   4 ton   X 

Rivning Sten   9 m3   X 

 

          

V.212 - Norra slusskajen           

Rivning Betong   830 m3   X 

Rivning Trä   16 m3   X 

Rivning Stål   880 ton   X 

Rivning Sten   30 m3   X 

 

          

V.213 -  Skeppsbrokajen           

Rivning Betong   360 m3   X 

Rivning Trä   2 m3   X 

Rivning Stål   5 ton   X 

Rivning Sten   9 m3   X 

 

          

 V.217 - Södra slusskajen           
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Rivning Betong   500 m3   X 

Rivning Trä   46 m3   X 

Rivning Stål   220 ton   X 

Rivning Sten   5 m3   X 

 

          

V.218 - Mälarkajen           

Rivning Betong   720 m3   X 

Rivning Trä   4 m3   X 

Rivning Stål   7 ton   X 

Rivning Sten   18 m3   X 

 

V.220 - Kornhamskajen           

Rivning Betong   1080 m3   X 

Rivning Trä   5 m3   X 

Rivning Stål   11 ton   X 

Rivning Sten   27 m3   X 

 

          

 V.226 - Avbördningskanal           

Rivning Betong   745 m3   X 

Rivning Trä   69 m3   X 

Rivning Stål   330 ton   X 

Rivning Sten   8 m3   X 

 

          

V.227 - Fisktrappa           

Rivning Betong   413 m3   X 

Rivning Trä   8 m3   X 

Rivning Stål   441 ton   X 

Rivning Sten   15 m3   X 

 

          

V.228 - Sjökulvert           

Rivning Betong   96 m3   X 

Rivning Trä   41 m3   X 

Rivning Stål   1 ton   X 

Rivning Sten   10 m3   X 
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V.230 - Avbördningskanal           

Rivning Betong   1819 m3   X 

Rivning Trä   74 m3   X 

Rivning Stål   341 ton   X 

Rivning Sten   35 m3   X 

 

          

            

      

      

      

      

TEMPORÄR SPONT 
     

      V.203 -  Norra landfästet            

Spont Temporär PU8    123 m2 X   

 

          

V.205 - GC- bron           

Spont Temporär PU 16   996 m2 X   

 

          

V.206 - Slusskanalen           

Spont  Temporär AZ34   232 m2 X   

Spont Temporär PU25   378 m2 X   

Spont Temporär PU12   861 m2 X   

Spont Temporär PU6   463 m2 X   

 

          

V.218 - Mälarkajen            

Spont Temporär PU 16   277 m2 X   

 

          

V.220 - Kornhamnskajen            

Spont  Temporär PU8   780 m2 X   

Spont Temporär PU18   161 m2 X   

 

          

V.226 - Avbördningskanal - Norra            



 

6 

 

Spont Temporär AZ34   615 m2 X   

Spont Temporär PU18   307 m2 X   

 

          

V.227 - Fisktrappa            

Spont Temporär AU16   369 m2 X   

 

          

V.228 - Sjökulvert            

Spont  Temporär AZ36   2690 m2 X   

Spont Temporär PU18   51 m2 X   

Injekteringsstag 103/51, 220x8   466 m     

      

      

 

 

V.230 Avbördningskanal - Södra            

Spont  Temporär AZ34   334 m2 X   

Spont Temporär PU18   536 m2 X   

Injekteringsstag 103/51, 220x8   550 m     

 

          

V.236 Spont Mellanstöd Söder    2530 m2 X   

Spont Temporär PU8   817 m2 X   

 

          

V.237 Spont Mellanstöd Norr    2530 m2 X   

Spont Temporär PU8   817 m2 X   

 

          

V.202 Spont Södra landfästet    2530 m2 X   

Spont Temporär PU 16   314 m2 X   

 

          

      PERMANENT SPONT 
     

      V.203 - Norra landfästet            

Spont Permanent AZ28   905 m2 X   
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V.205 - GC- bron           

Spont PU 16   377 m2 X   

 

          

V.206 - Slusskanalen           

Spont  Permanent PU 6   1261 m2 X   

Spont Permanent PU25   593 m2 X   

Spont Permanent PU12   712 m2 X   

Spont Permanent PU8   62 m2 X   

 

          

V.212 - Norra slusskajen            

Spont  Permanent PU 18   112 m2 X   

Spont Permanent AZ28   1437 m2 X   

 

          

V.213 - Skeppsbrokajen            

Spont  Permanent AZ36   41 m2 X   

Spont Permanent AZ28   1071 m2 X   

Spont Träspont    269 m2 X   

Injekteringsstag 103/51, 220x8   646 m X   

 

          

V.217 - Södra slusskajen            

Spont Permanent AZ48   1739 m2 X   

Spont Permanent AZ28   1062 m2 X   

Spont Permanent PU 16   1019 m2     

Roterande L ankarplatta 3400x2200x2000 11     X   

Dubbelstag roterande L ankarplatta 
3400x2200x2000 5     X   

Roterande stag 35     X   

 

          

V.218 - Mälarkajen            

Spont Permanent AS500/12,7   554 m2 X   

Spont Permanent PU 16   146 m2 X   

 

          

V.220 - Kornhamnskajen            

Spont  Permanent AZ36   2029 m2 X   
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Spont  Permanent AS500/12,7   469 m2 X   

Roterande L ankarplatta 3400x2200x2000 17     X   

Dubbelstag roterande L ankarplatta 
3400x2200x2000 4     X   

Roterande stag 3     X   

 

          

V.226 - Avbördningskanal - Norra            

Spont  Permanent PU 18   238 m2 X   

Spont Permanent AZ34   819 m2 X   

 

          

V.227 - Fisktrappa            

Spont  Permanent PU 18   197 m2 X   

 

          

V.228 - Sjökulvert            

Spont  Permanent PU 6   111 m2 X   

Spont Sekantpålevägg 1000   714 m2 X   

 

          

      

      

V.230 Avbördningskanal - Södra            

Spont  Permanent PU 18   442 m2 X   

Spont Permanent AZ34   845 m2 X   

 

          

117. Spont Mellanstöd Söder V.236   2530 m2 X   

Spont Permanent PU8   292 m2 X   

 

          

118. Spont Mellanstöd Norr V.237   2530 m2 X   

Spont Permanent PU8   292 m2 X   

 

          

      TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,  LAGER I 
MARK M M  

  
      

TOTAL – ALL SCHAKT   
14635

0 m3     
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Varav schakt ovan grundvattenytan (exkl. 
förschakt spont)   35350 m3     

Varav schakt under grundvattenytan   111000 m3     

      JORDSCHAKT 

     
      JORDSCHAKT - TOTAL   140500 m3   X 

Varav schakt ovan grundvattenytan, Fall 
B - Total 

  
29500 m3 

  
X 

Varav schakt under grundvattenytan, Fall 
A - Total 

  
55500 m3 

  
X 

Varav schakt under grundvattenytan, Fall 
B - Total 

  
55500 m3 

  
X 

      

V.200 - Gemensamt Söderström           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   0 m3   X 

Muddring   500 m3   X 

      

V.101 - Munkbroleden           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   0 m3   X 

Muddring   1500 m3   X 

V.104 - Skeppsbron           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   0 m3   X 

Muddring   2800 m3   X 

      

V.203 - Huvudbron Norra landfästet           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   1000 m3   X 

Muddring   4300 m3   X 

      

V.204 - T-bana - bro över Söderström           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   0 m3   X 

Muddring   1700 m3   X 

      

V.206 - Slusskanalen -Mitt           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   1500 m3   X 
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Muddring   5100 m3   X 

      

V.206 - Slusskanalen - Västra           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   3200 m3   X 

Muddring   12500 m3   X 

      

V.206 - Slusskanalen - Östra           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   900 m3   X 

Muddring   6300 m3   X 

      

V.212 - Slussenkajen Norra           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   1100 m3   X 

Muddring   0 m3   X 

      

V.217 - Slussenkajen Södra           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   0 m3   X 

Muddring   3600 m3   X 

      

V.218 - Mälarkajen           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   1100 m3   X 

Muddring   400 m3   X 

      

V.228 - Kulvertar - Sjökulvert           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   1600 m3   X 

Muddring   12200 m3   X 

      

V.230 - Avbördningskanal Södra - Schakt 
för kanal Norra           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   2400 m3   X 

Muddring   9700 m3   X 

      

V.230 - Avbördningskanal Södra - Schakt 
för kanal Södra           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   8100 m3   X 

Muddring   15400 m3   X 
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V.230 - Avbördningskanal Södra - Luckor 
Norra           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   1500 m3   X 

Muddring   7400 m3   X 

      

V.230 - Avbördningskanal Södra - Luckor 
Södra           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   3100 m3   X 

Muddring   7800 m3   X 

      

V.236 - Mellanstöd Söder           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   3500 m3   X 

Muddring   10350 m3   X 

      

V.237 - Mellanstöd Norr           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   500 m3   X 

Muddring   5450 m3   X 

      

      

      

V.238 - Huvudbron Södra landfästet           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   0 m3   X 

Muddring   500 m3   X 

      

V.700 - Gemensamt Saltsjön           

Jordschakt ovan grundvattenytan fall B   0 m3   X 

Muddring   3500 m3   X 

 

          

      JORDSCHAKT VÄG & PLAN 

     
      Jordschakt väg & plan (inklusive 

asfaltytor och övriga hårdgjorda ytor)           

Tj ≤ 0,5m. Fall B   2250 m3   X 
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      FÖRSCHAKT FÖR SPONT 

     
      Förschakt, Fall A - Total   1689 m   X 

Förschakt, Fall B - Total   724 m   X 

            

V.203 - Norra landfästet           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   56 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   24 m   X 

 

          

V.206 - Slusskanalen           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   298 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   128 m   X 

 

          

V.212 - Norra slusskajen           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   172 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   74 m   X 

 

          

V.213 - Skeppsbrokajen           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   136 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   58 m   X 

 

          

      

      

V.217 - Södra slusskajen           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   149 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   64 m   X 

 

          

V.218 - Mälarkajen           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   130 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   56 m   X 

 

          

V.220 - Kornhamnskajen           
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 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   149 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   64 m   X 

 

          

V.226 - Avbördningskanal - Norra           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   89 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   38 m   X 

 

          

V.227 - Fisktrappa           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   11 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   5 m   X 

 

          

V.228 - Sjökulvert           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   148 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   63 m   X 

 

          

V.230 -  Avbördningskanal - Södra           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   131 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   56 m    X 

 

          

V.238 - Södra landfästet           

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall A   220 m   X 

 Förschakt spont. Schaktdjup 3-6 m. Fall B   94 m   X 

 

          

      

      

      

JORDSCHAKT FÖR LEDNING 

     
      VA           

Fall B   1920 m3   X 

 

          

      Belysning           

Fall B   1680 m3   X 
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      PÅLNING 

     
      

PÅLNING - TOTAL 
166

5 52843 m X   
            

Pålning Norra landfästet V.203 149 7139 m X   

Pålning med stålkärna diam 100, 193*5 46 2320 m X   

Pålning med stålrörspåle, RD  508*12,5 45 1840 m X   

Pålning med stålkärna diam 150, 273*6 58 2979 m X   

 

          

Pålning Söderströmsbron (GC-bro) V.205 176 6657 m     

Pålning med stålkärna diam 100, 193*5 10 301 m X   

Pålning med stålkärna diam 150, 508*12,5 38 931 m X   

Pålning med stålkärna diam 150, 273*6 120 4970 m X   

Pålning med stålkärna diam 120, 220*8 8 454 m X   

 

          

Pålning Slussrännan V.206 333 4751 m X   

Pålning med borrad rörpåle Ischbeck Titan 
73/35, 220*8mm 301 3569 m X   

Pålning med stålkärna diam 150, 273*6 32 1182 m X   

 

          

Pålning Nordvästra lågbron V.210 24 756 m X   

Pålning med stålrörspåle, RD  508*12,5 12 157 m X   

Pålning med stålkärna diam 120, 218*8 12 599 m X   

      

 

          

Pålning Sydvästra lågbron V.211 24 769 m X   

Pålning med stålrörspåle, RD  508*12,5 12 157 m X   

Pålning med stålkärna diam 120, 218*8 12 612 m X   

 

          

Pålning Norra Slusskajen V.212 137 5188 m X   

Pålning med borrad rörpåle Ischbeck Titan 
103/51, 220*8 67 1851 m X   
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Pålning med stålkärna diam 100, 193*5 12 619 m X   

Pålning med stålrörspåle, RD  508*12,5 6 290 m X   

Pålning med stålkärna diam 120, 220*8 31 1428 m X   

Pålning med stålrörspåle, RD  220*12,5 10 484 m X   

Pålning med stålrörspåle, RD  320*12,5 11 516 m X   

 

          

Pålning Skeppsbrokajen V.213 131 5722 m X   

Pålning med borrad rörpåle Ischbeck Titan 
103/51, 220*8 16 515 m X   

Pålning med stålkärna diam 100, 193*5 30 1473 m X   

Pålning med stålrörspåle, RD  508*12,5 78 3460 m X   

Pålning med stålrörspåle, RD  320*12,5 7 274 m X   

 

          

Pålning Södra slusskajen V.217 63 2293 m X   

Pålning med borrad rörpåle Ischbeck Titan 
103/51, 220*8 48 1651 m X   

Pålning med stålrörspåle, RD 170*12,5 15 642 m X   

 

          

Pålning Mälarkajen V.218 35 648 m X   

Pålning med borrad rörpåle Ischbeck Titan 
73/35, 220*8mm 35 648 m X   

 

          

Pålning Kornhamnskajen V.220 27 1156 m X   

Pålning med borrad rörpåle Ischbeck Titan 
103/51, 508*12 2 44 m X   

Pålning med stålkärna diam 100, 193*5 23 1056 m X   

Pålning med stålrörspåle, RD  508*12,5 2 56 m X   

      

      

 

          

Pålning Avbördningskanal V.226 118 2223 m X   

Pålning med borrad rörpåle Ischbeck Titan 
73/35, 220*8mm 118 2223 m X   

 

          

Pålning Fisktrappa V.227 48 1961 m X   

Pålning med stålkärna diam 100, 193*5 45 1908 m X   
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Pålning med borrad rörpåle Ischbeck Titan 
73/35, 170*8 3 53 m X   

 

          

Pålning Sjökulvert V.228 44 1262 m X   

Pålning med borrad rörpåle Ischbeck Titan 
103/51, 220*8 16 288 m X   

Pålning med stålkärna diam 100, 194*5 28 974 m X   

 

          

Pålning Avbördningskanal V.230 120 1622 m X   

Pålning med borrad rörpåle Ischbeck Titan 
73/35, 220*8mm 120 1622 m X   

 

          

Pålning Södra landfästet V.236 86 4007 m X   

Pålning med stålkärna diam 150, 273*6 86 4007 m X   

 

          

Pålning Södra landfästet V.237 86 3251 m X   

Pålning med stålkärna diam 150, 273*6 86 3251 m X   

 

          

Pålning Södra landfästet V.238 64 3438 m X   

Pålning med stålkärna diam 150, 273*6 64 3438 m X   

 

          

            

      

      

      

      

      

      

      

      

FYLLNING 

     
      FYLLNING - TOTAL   75337 m3     

Varav, Fall A - Total   55500 m3   X 
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Varav, Fall B - Total   19837 m3   X 

      
V.200 - Gemensamt Söderström           

Fyllning   18500 m3   X 

      

V.203 - Huvudbron Norra landfästet           

Fyllning   1900 m3   X 

 

          

V.204 - T-bana - bro över Söderström           

Fyllning   900 m3   X 

 

          

V.206 - Slusskanalen (Östra)           

Fyllning   400 m3   X 

 

          

V.212 - Slussenkajen Norra           

Fyllning   3100 m3   X 

 

          

V.220- Kornhamnskajen           

Fyllning   1700 m3   X 

           

V.228 - Kulvertar - Sjökulvert           

Fyllning   13100 m3   X 

 

          

V.230 - Avbördningskanal Södra (schakt 
för kanal Norra)           

Fyllning   3500 m3   X 

 

          

V.236 - Mellanstöd Söder  (+50 % från 
område framför kanaler)           

Fyllning   2550 m3   X 

 

          

V.237 - Mellanstöd Norr (+50 % från 
område framför kanaler)           

Fyllning   4350 m3   X 
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V.700 - Gemensamt Saltsjön           

Fyllning   19900 m3   X 

 

          

      FYLLNING FÖR LEDNINGAR 

     
      VA           

Ledningsbädd. Fall B   480 m2   X 

Kringfyllning. Fall B   480 m3   X 

Resterande fyllning. Fall B   1600 m3   X 

 

          

      Belysning           

Ledningsbädd. Fall B   1800 m2   X 

Kringfyllning. Fall B   320 m3   X 

Resterande fyllning. Fall B   1345 m3   X 

 

          

      FYLLNING FÖR VÄG & PLAN 

     
      Fyllning väg och plan           

Fall B   1350 m3   X 

 

          

            

      

      

      

      

      

      

      

MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M 
M  

  MARKÖVERBYGGNADER 
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      Asfaltytor (enligt ritning T1-300-22-
00000-0002)            

Körbana, överbyggnad,  Typ A och Typ B   10000 m2   X 

GC-ytor, överbyggnad, Typ E   600 m2   X 

 

          

Betongmarkplattor            

Betongplattor 630 (80 Betong+550 
överbyggnad)   4700 m2 X   

Betongplattor 1200 (120 Betong + 1080 
överbyggnad)   30 m2 X   

 

          

Granit            

Kaj, överbyggnad - (120 Granit + var djup 
överbyggnad)   12150 m2 X   

GC-ytor, överbyggnad - (120 Granit + var 
djup överbyggnad)   6000 m2 X   

 

          

Trä            

Trädäck och Bryggor   4500 m2 X   

 

          

      EROSIONSSKYDD 

     
      Berg           

Erosionsskydd av bergkross   26000 m2 X   

 

          

Betong           

Erosionskydd av betong   20500 m2 X   

 

          

      VÄXTBÄDDAR TRÄD 

     
      Lövträd           

Golden Chain, (träd inklusive växtbädd) 19     X   
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KANTSTÖD 

     
      Kantstöd av granit           

Kantstöd av granit, bredd 300mm   821 m X   

Kantstöd av granit, bredd 150mm   2700 m X   

 

          

      YTVATTENRÄNNOR 

     
      Avvattningsränna           

Ytvattenränna av förtillverkade element, 
typ Aco-drain   208 m X   

Ytvattenränna av förtillverkade element, 
typ Aco-drain   42 m X   

Slotdrain 1000mm   26 m X   

Slotdrain 3000mm   204 m X   

Dränränna 1000*350   18 m X   

Dränränna 500*350   29 m X   

 

          

      VÄG- OCH YTMARKERINGAR 

     
      Vägmålning           

Väg- och ytmarkeringar - massa   1 
Om

g X   

 

          

      STOLPAR, SKYLTAR OCH 
PORTALER 

     
      Vägmärken           

Förtillverkade enheter bestående av 
fundament, stolpe och skylt  92       X 

 

          

Portal         X 

Förtillverkad enheter bestående av 1       X 
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fundament, portal och skyltar 

 

          

Fundament för trafiksignal           

Fundament för trafiksignaler 31       X 

 

          

      BELYSNING  

     (avser belysning inklusive infällda armaturer i platsgjutna konstruktioner samt 
räckesbelysning) 

      Belysningsarmaturer            

Belysning. Sammansatt  komplett enhet 
av fundament, stolpe, armatur 72       X 

Belysning. Sammansatt  komplett enhet 
av fundament, pollare, armatur 28       X 

Belysning. Sammansatt  komplett enhet  
av armatur infälld i konstruktion 138       X 

 

          

Belysningscentral           

Belysningscentral 4       X 

 

          

Kabel           

Belysning. Kabel 
300

0       X 

 

          

      RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET 

     
      Grind R10 - Total           

R10 , 1000  8 8 m   X 

 

          

Räcken R1-R6 - Total           

R1   37 m   X 

R2   220 m   X 

R3   79 m   X 

R4   533 m   X 



 

22 

 

R5   24 m   X 

R6   114 m   X 

 

          

KABELSKYDD I ANLÄGGNING 
     

      Kabelskydd (komplett arbete inkl schakt, 
ledningsbädd, kringfyllning och 

resterande fyllning)           

Kanalisation för belysning - 
kabelskyddsrör dim 50mm plast   1743 m   X 

Kanalisation för belysning - 
kabelskyddsrör dim 110mm plast   3138 m   X 

Kanalisation för belysning - 
kabelskyddsrör dim 110mm stål   42 m   X 

Kanalisation för belysning - 
kabelskyddsrör dim 130mm plast   1435 m   X 

 

          

      FASTA UTRUSTNINGAR 

     
      Bänkar           

Parkbänk Vestre April 703900 A vfz + lack 24     X   

Bänk infälld i mur 2     X   

 

          

Stegar           

Kajstegar 55     X   

 

          

Pollare           

Pollare kontrefor 15 t 26     X   

Pollare kontrefor 30 t 12     X   

 

          

Fendrar           

V-Fender 15     X   

Vågfendrar 48     X   
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PLATSGJUTNA 
KONSTRUKTIONER 

     
      FORM, ARMERING, BETONGGJUTNINGAR  

    (Komplett arbete inkl. 
ingjutningsgods 

(ingjutningsgods till 
avbördningsluckor exklusive 

sidofalsar tillhandahålls), 
kompletteringar, stegar, trappor 

, luckor, dörrar etc) 

     
      202. Betong, form, arm, Norra landfästet 

V.203   2077 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   2077 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   5532 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
120kg/m3   249240 kg   X 

 

          

203. Betong, form, arm, Södra landfästet 
V.205   1113 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   623 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   1435 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
120kg/m3   74760 kg   X 

Undervattensbetong   490 m3 X   

Form - UV   777 m2   X 

Armering - UV 40 kg/m3   19600 kg   X 

 

          

204. Betong, form, arm, Nordvästra 
lågbron, V210   366 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   366 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   837 m2   X 
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Armering - Konstruktionsbetong 
120kg/m3   43920 kg   X 

 

          

204. Betong, form, arm, Slussrännan 
V.206   9988 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   6474 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   20017 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
150kg/m3   971100 kg   X 

Undervattensbetong   3514 m3 X   

Form - UV   3640 m2   X 

Armering - UV 40 kg/m3   140560 kg   X 

204. Betong, form, arm, Slussrännan 
V.206 - Landskap - BTG1   125 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   125 m3 X   

 

          

205. Betong, form, arm, Sydvästra 
lågbron, V211   344 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   344 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   793 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
120kg/m3   41280 kg   X 

 

          

206. Betong, form, arm,  Norra 
slusskajen, V.212   2235 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   2235 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   3854 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
150kg/m3   335250 kg   X 

 

          

207. Betong, form, arm, Skeppsbrokajen 
V.213   1586 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   1586 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   1945 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
140kg/m3   222040 kg   X 
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208. Form, arm, Nordöstra lågbron, V.215   1079 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   1079 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   2198 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
180kg/m3   194220 kg   X 

 

          

209. Betong, form, arm, Södra slusskajen, 
V.217   854 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   211 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   1492 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
140kg/m3   29540 kg   X 

Undervattensbetong   643 m3 X   

Form - UV   620 m2   X 

Armering - UV 40 kg/m3   25720 kg   X 

 

          

210. Betong, form, arm, Mälarkajen 
V.218,   386 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   197 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   548 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
100kg/m3   19700 kg   X 

Undervattensbetong   189 m3 X   

Form - UV   296 m2   X 

Armering - UV 40 kg/m3   7560 kg   X 

      

211. Betong, form, arm, Kornhamnskajen 
V.220   135 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   74 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   1077 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
125kg/m3   9250 kg   X 

Undervattensbetong   61 m3 X   

Form - UV   106 m2   X 

Armering - UV 40 kg/m3   2440 kg   X 
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212. Betong, form, arm, Sydöstra 
lågbron, V.225   1033 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   1033 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   2077 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
180kg/m3   185940 kg   X 

 

          

213. Betong, form, arm, 
Avbördningskanal - Norra V.226   2360 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   1066 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   968 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
100kg/m3   106600 kg   X 

Undervattensbetong   1294 m3 X   

Form - UV   1161 m2   X 

Armering - UV 40 kg/m3   46440 kg   X 

 

          

214. Betong, form, arm, Fisktrappa V.227   568 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   312 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   1313 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
140kg/m3   43680 kg   X 

Undervattensbetong   256 m3 X   

Form - UV   337 m2   X 

Armering - UV 40 kg/m3   13480 kg   X 

 

          

      

      

215. Betong, form, arm, Sjökulvert, V.228   2746 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   2345 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   6538 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
125kg/m3   293125 kg   X 

Undervattensbetong   401 m3 X   

Form - UV   564 m2   X 

Armering - UV 40 kg/m3   16040 kg   X 
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216. Betong, form, arm, 
Avbördningskanal - Södra, V.230   2322 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   999 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   886 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
100kg/m3   99900 kg   X 

Undervattensbetong   1323 m3 X   

Form - UV   1184 m2   X 

Armering - UV 40 kg/m3   52920 kg   X 

 

          

217. Betong, form, arm, Södra landfästet 
V.236   1083 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   805 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   582 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
150kg/m3   120750 kg   X 

Undervattensbetong   278 m3 X   

Armering - UV 40 kg/m3   11120 kg   X 

 

          

218. Betong, form, arm, Södra landfästet 
V.237,   1083 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   805 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   582 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
150kg/m3   120750 kg   X 

Undervattensbetong   278 m3 X   

Armering - UV 40 kg/m3   11120 kg   X 

 

          

219. Betong, form, arm, Södra landfästet 
V.238   484 m3     

Konstruktionsbetong i torrhet   299 m3 X   

Form - Konstruktionsbetong   0 m2   X 

Armering - Konstruktionsbetong 
150kg/m3   44850 kg   X 

Undervattensbetong   185 m3 X   

Armering - UV 40 kg/m3   7400 kg   X 
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      MURVERK 

     
      Stenmurar           

Mur 300 Granit    4 m2 X   

Mur 600 Granit   214 m2 X   

Solid naturstenmur   430 m2 X   

Solid naturstensmur på kaj   234 m2 X   

Blocksteg av natursten   14 m2 X   

 

          

Krönsten           

Krönbalk/krönsten av granit, Norra 
slusskajen, V.212   50 m X   

Krönbalk/krönsten av granit, 
Skeppsbrokajen, V.213   110 m X   

Krönbalk/krönsten av granit, Södra 
slusskajen, V.217   134 m X   

Krönbalk/krönsten av granit, Mälarkajen, 
V.218   121 m X   

Krönbalk/krönsten av granit, 
Kornhamskajen, V.220   171 m X   

 

          

Naturstenselement prefab 
(kajbeklädnad)           

Beklädnad granit, Norra slusskajen, V.212   160 m2 X   

Beklädnad granit, Skeppsbrokajen, V.213   170 m2 X   

Beklädnad granit, Södra slusskajen, V.217   295 m2 X   

Beklädnad granit, Mälarkajen, V.218   83 m2 X   

Beklädnad granit, Kornhamskajen, V.220   86 m2 X   

 

          

      TRAPPOR 

     
      Trappa Norra slusskajen         X 

Trappa av granitsteg    670 m2   X 

Konstruktionsbetong   170 m3   X 
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Armering - 100 kg /m3   17000 Kg   X 

Form - lågform   670 m   X 

 

          

Trappor exkl stora trappan   

 

  

 

  

Trappa av granitsteg    7 m2   X 

Konstruktionsbetong   2 m3   X 

Armering - 100 kg /m3   211 Kg   X 

Form - lågform   7 m   X 

 

          

      KONSTRUKTIONER AV 
STÅLELEMENT 

     
      Bro           

Lyftsvängbro Östra bron, komplett 
anläggning 1       X 

Lyftsvängbro Västra bron, komplett 
anläggning 1       X 

 

          

Slussportar           

Komplett slussportanläggning 1       X 

 

          

      Temporär slusslucka           

Temporär slusslucka 1       X 

 

          

Avstängningsluckor för fiskvandringsled           

Mekanik luckor fiskvandringsled 1       X 

 

          

      TÄTSKIKT 

     
      Tätskikt - Betongkonstruktioner           

V.210 - Vattentäta skikt av tätskiktsmatta 
i bro, isolermatta och PGA.    735 m2 X   

V.211 - Vattentäta skikt av tätskiktsmatta   695 m2 X   
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i bro, isolermatta och PGA.  

V.212 - Vattentäta skikt av tätskiktsmatta 
i bro, isolermatta och PGA.    2080 m2 X   

V.215 - Vattentäta skikt av tätskiktsmatta 
i bro, isolermatta och PGA.    1160 m2 X   

V.225 - Vattentäta skikt av tätskiktsmatta 
i bro, isolermatta och PGA.    1330 m2 X   

 

          

      RÖRLEDNINGAR 

     
      VA-ledningar           

Ledning av betongrör, normalavloppsrör i 
ledningsgrav, oarmerade typ TA dim 400    30 m X   

Ledning av betongrör, normalavloppsrör i 
ledningsgrav, oarmerade typ TA dim 150    5 m X   

Ledning av PVC-rör, fabrikatspecifika 
markavloppsrör i ledningsgrav dim 235    260 m X   

Ledning av PVC-rör, fabrikatspecifika 
markavloppsrör i ledningsgrav dim 188   10 m X   

Ledning av PVC-rör, fabrikatspecifika 
markavloppsrör i ledningsgrav dim 150   60 m X   

Ledning av PE-rör, standardiserade 
tryckrör i ledningsgrav dim 110    30 m X   

Ledning av PE-rör, standardiserade 
tryckrör i ledningsgrav dim 160    150 m X   

Ledning av PE-rör, standardiserade 
tryckrör i ledningsgrav dim 140    10 m X   

Ledning av segjärnsrör, tryckrör i 
ledningsgrav VRS dim 75   165 m X   

Ledning av segjärnsrör, tryckrör i 
ledningsgrav VRS dim 700   250 m X   

 

          

Brunnar ink. Betäckningar 58     X   

Tillsynsbrunn av betong typ Kanmax dim 
400  29     X   

Nedstigningsbrunn av betong, 
normalutförande dim 1000  typ Kanmax H 

2,0 m 8     X   

DB1. Dagvattenbrunn 400 21     X   
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