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STORA BERGRUM FÖR RENING AV DAG- OCH BRÄDDV ATTEN I ÅRSTA 
OCH ÅRSTADALSTUNNLARNA - ETT MILJÖ PROJEKT 

Jessica Öhr Hellman, WSP Sverige, Tommy Henricson, Stockholm Vatten AB, Hans 
Torstensson, Oden Anläggningsentreprenad AB 

Bakgrund 

Stockholm Vatten, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret samt Gatu- och 
fastighetskontoret har utarbetat en gemensam dagvattenstrategi för stadens förvaltningar 
och bolag. Dagvattenstrategin klassar Årstaviken som en känslig recipient med låg 
vattenomsättning. Årstaviken har varit otjänlig som badvik sedan 1990-talet och badförbud 
råder. 
Stockholm Vatten har initierat föreliggande projekt för att förbättra reningen av det dag
och bräddvatten som mynnar i Årstaviken. Den så kallade miljömiljarden bekostar drygt 
hälften av kostnaderna för projektet. Förhoppningen är att återställa vattenkvaliteten i viken 
så att den på sikt kan fungera som badvik igen. 

Inledning 

Stockholm Vatten har låtit undersöka vilka typer av föroreningar, vilka mängder samt vilka 
områden som avvattnas i Årstaviken. Utifrån detta har man upprättat ett åtgärdsprogram för 
att rena vattnet både från S.ö~dermalmssidan samt Årstasidan av viken. 

Planerade Åtgärder 

Åtgärdsprogrammet innefattas av reningsbassänger belägna i vattnet på Södermalmssidan. 
Denna utbyggnad är avslutad och anläggningen är i bruk. På Årstasidan omfattas 
programmet av att två driftutrymmen sprängs ut i berget nära mynningen på Årsta 
respektive Årstadalstunneln (fig. l ). Driftutrymmena utförs så att de kan inrymma 
anordningar för skibord och dekanteringanordning, oljeavskiljning mm. Utsprängningen av 
berget för driftutrymmena är i sitt slutskede vilket beskrivs mer ingående nedan. 
Två fördröjningsmagasin för bräddvatten anläggs vid bräddningspunktema Elektravägen 37 
resp. vid Nioörtsvägen 148. Avsikten med fördröjningsmagasinen är att återföra 
bräddningsvattnet till det kombinerade avloppsnätet [1]. Arbetet med utjämningsmagasinen 
beräknas påbörjas under våren 2007. Dessutom planeras en pumpstation med tillhörande 
stigort för att hantera slam som sedimenterar i lågdelen av den befintliga Årstatunneln. 
Pumpstationen och stigorten planeras att placeras vid Svärdlångsvägen men detaljplanen 
för denna fastslås under våren 2007. 
WSP Stockholm har projekterat driftutrymmena för Årsta och Årstadalstunneln och Oden 
Anläggningsentreprenad har kontrakterats för att utföra arbetena. WSP Stockholm har haft 
den bergtekniska kontrollfunktionen åt Stockholm Vatten i byggskedet. 
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Figur 1. Översiktsbild över Arsta och Västberga. 
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Tillrinningsområde 

Årstavikens sjöyta är ca 109 ha och har ett största djup 9,8 m. 
Det totala tillrinningsområdet är ca 730 ha och utgörs av delar av Södermalm, Västberga 
industriområde, Årsta partihandelsornråde samt Årstafältet. Hälften av denna yta avvattnas 
av Årstatunnlarna (fig. 2). Typerna av område för tillrinning till tunnlarna visas i tabell 1 
och 2. 
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Figur 2. Tillrinningsområdet till Arstaviken 

Tabell 1: Tillrinningsområde för Arstadalstunneln[3 J 

Typ 
Våtmark 
Väg<20 000 f/åmd 
Parkering 
Väg>20 000 f/åmd 
Spårväg 
Övrig bebyggelse 
Miljöfarlig verksamhet 
Arbetsplats/service 
Specialenhet 
Flerfamiljsfast 
Enfamiljshus 
Övrig öppen mark 
Skogsmark 

Summa: 

Summa-typ (m2
) % andel 

174 0,0 
111 659 6,8 
69 611 4,2 
85 319 5,2 

282 913 17,1 
654 0,0 

347 775 21,1 
233 275 14,1 

14 304 0,9 
95 983 5,8 
19 977 1,2 

316759 19,2 
73 727 4,5 

1 652 130 (ca 165 ha) 
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Tabell 2. Tillrinningsområdeför Arstatunneln[3} 

Typ 
Våtmark 
Väg<20 000 f/åmd 
Parkering 
Väg>20 000 f/åmd 
Spårväg 
Övrig bebyggelse 
Miljöfarlig verksamhet 
Arbetsplats/service 
Specialenhet 
Flerfamiljsfast 
Enfamiljshus 
Övrig öppen mark 
Skogsmark 

Summa: 

Vattenflöden och föroreningar 

Summa-typ (m2
) 

1 912 
159 921 
84 767 
71 405 
62 954 

537 
316 628 

76 817 
27 890 

352 030 
1 802 

1 140 923 
123 450 

% andel 
0,0 
6,6 
3,5 
3,0 
2,6 
0,0 

13, 1 
3,2 
1,2 

14,5 
0,0 

47,1 
5, 1 

2 421 036 (ca 242 ha) 

I områden med kombinerade ledningssystem, dvs. både spill och dagvatten i samma 
ledning måste en bräddpunkt anordnas då ledningar ej klarar att hantera stora mängder 
vatten som kommer vid häftiga regn. 
Enligt Stockholm Vattens beräkningar är de totala bräddvattenmängdema per år 3864 m3 

från Elektravägen 37 och 1111 m3 från Nioörtsvägen 148. 
Som ett exempel så är riktvärde för E-coli i badvatten är 100 stil 00 ml, gränsvärdet för vad 
som tillåtet badvatten är 1000/100 ml. Vid stickprovsmätningar på vatten som tillförs viken 
via Årsta och Årstadalstunneln uppgick E-coli till mellan 648 - 4360 st/100 ml. 
Provtagningar visar också på att det tillrinnande vattnet innehåller höga värden av fosfor, 
bly, koppar och zink. 
Årstaviken belastas exempelvis årligen med drygt 800 kg fosfor. Den fosformängd som 
tillförs viken via Årstatunnlama kommer efter åtgärderna att minska med ca 50 %. 

Resultat av åtgärder 

Minskad bräddning från Västberga 

En bräddning kan minskas eller undvikas genom att bygga fördröjningsmagasin. 
Bräddvattnet magasineras då tills belastningen på det kombinerade ledningsnätet avtagit 
och vattnet kan avledas vidare till reningsverk. 

För att minska mängden bräddvattenmängden från Västberga så anläggs två 
fördröjningsmagasin vid Nioörtsvägen samt Elektravägen (fig.1 ). Magasinen planeras att 
rymma 150 m3 respektive 540 m3

• Magasinen kommer att minska bräddningen teoretiskt 
med ca 65 %. Härigenom minskar också mängden näringsämnen som tillförs dagvattnet. 
Kväve minskar från ca 10 kg/år till ca 1,6 kg/år och fosfor minskar från ca 2,8 kg/år till ca 
0,5 kg/år. 
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Arstatunneln 

För att rena dagvattnet som tillförs viken så anläggs två driftutrymmen i berg vid 
mynningen till befintliga Årstatunneln och Årstadalstunneln. 
Årstatunneln är en bergtunnel på ca 1300m som är utformad som en dykartunnel. byggd 
1971 med en tunnelarea på ca 11,62 m2 

Genom att en del av den befintliga tunnelns mittparti är nedsänkt som en dykartunnel 
fungerar denna del i viss mån som ett avsättningsmagasin där slam kan sedimentera före 
utloppet i Årstaviken. I november 2006 gjordes en inspektion av tunnelns lågdel med hjälp 
av dykare för att dokumentera hur stora slammängder som sedimenterat där. Inspektionen 
visade att slam med en tjocklek på 70 -80 cm finns på tunnelbotten. För att tömma tunneln 
på slam planeras en pumpstation med tillhörande stigort vis Svärdlångsvägen vilket nämnts 
tidigare. 
För att rena vattnet från Årstatunneln har man nu sprängts ut ett bergrum på ca 15 500 m3

• I 
bergrummet inryms bassäng och driftutrymme. Bassängen är ett avsättningsmagasin där 
vattenrörelserna skall vara så små att sedimentation av slam kan ske. Vattnet från 
Årstatunneln leds in i bassängen (fig.3). 
Driftutrymmets funktion är att underhålla bassängen och där finns utrymme för 
dekantering av renat vatten, slam kan lastas i container och hämtas av en lastbil, utrymme 
finns för oljeavskiljning, mätutrustning såsom suspmätare, pH-mätare etc. 
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Figur 3. Befintlig tunnel samt nya bergrummet för Arstatunneln 

Arstadalstunneln 

Årstadalstunneln är en dagvattentunnel som är ca 950m lång. Tunneln är byggd 1948 och 
har en tunnelarea på ca 3,88 m2

• 

För att ansluta den befintliga Årstadalstunneln till det nya driftutrymmets har ett bergrum 
på ca12 000 m3 sprängts ut (fig.4) som inrymmer en bassäng och driftutrymme. Även i 
denna tunnel är principen att vattnets flödeshastighet minskar i bassängen och slammet 
sjunker till botten där det sedan kan tömmas. 
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Figur 4. Befintlig tunnel samt nya bergrummet för Arstadalstunneln 

Geologiska förutsättningar för bergschaktning 

Områdets geologi 

En genomgående öst-västligt orienterad skiffrighet kan observeras i området kring 
Årstaviken. Två förkastningslinjer i form av krosszoner är orienterade parallellt med viken. 
Bergmassan inom förkastningarna är uppsprucken och har lätt kunnat eroderas under 
istiden. Detta är troligtvis orsaken till att en vattenfylld svacka (Årstaviken) har skapats 
[2]. 
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Arstatunneln 

Berggrunden består av en mörkgrå gnejs med övervägande del av kvarts, fältspat och 
biotit. Pegmatitgångar förekommer liksom partier med epidot. Gnejsen är migmatitiserad 
och starkt folierad (brant stupande med öst-västlig strykning). Den starka foliationen gör 
att berget spricker upp i skivor liksom vid förskärningen (figur 10) där gnejsen till synes är 
av sedimentärt ursprung. Påslaget till tunneln förförstärktes med en bultkrans runt 
öppningen varpå öppningen sprängdes ut till slutgiltig kontur med delade salvor. Enligt 
bergprognosen i bygghandlingen skulle bergets Q-värde variera mellan 1-4 vilket visade 
sig stämma väl överens med verkligheten. Största spännvidden i bergrummet är 22.1 m. 
Injekteringsskärmar borrades med en längd på 21 m men endast ett fåtal hål tog något bruk 
eftersom väldigt torra förhållanden råder i bergrummen. 
I skrivandets stund har pallbormingen för den 7 m djupa bassängen borrats. Då berget 
förefaller uppsprucket har förförstärkning utförts runt bassängkrönet med 8 m långa, 
vertikala bultar. Konturraden har ännu inte sprängts ut. 

Arstadalstunneln 

Berggrunden består av en mörkgrå gnejs med övervägande del av kvarts, fältspat och 
biotit. Gnejsen är migmatitiserad och starkt folierad (brant stupande med öst-västlig 
strykning). Den starka foliationen gör att berget spricker upp i skivor (figur 5). Påslaget till 
tunneln förförstärktes med en bultkrans runt öppningen varpå öppningen sprängdes ut till 
slutgiltig kontur med delade salvor. Enligt bergprognosen i bygghandlingen skulle bergets 
Q-värde variera mellan 1-4 vilket visade sig stämma väl överens med verkligheten. På ett 
par enstaka platser var bergets Q~värde lokalt lägre än 1 och partier med Q-värden över 10 
påträffades också. 
Behovet av förstärkning bestämdes på plats i tunneln efterhand som berget sprängdes ut. 
De rensade bergytorna karterades och klassificerades med avseende på Q-värdet. Till det 
karterade och framräknade Q-värdet finns en korrelerande förstärkningsklass för 
systematisk bultning med bulttäthet mellan 1, 7 m - 2,3 m och tjocklek på fiberarmerad 
sprutbetong mellan 0 - 100 mm. Förutom detta sattes selektiva förstärkningsbultar. Största 
spännvidden i bergrummet är 19,4 m 
Vid utsprängningen av vändnischen i driftutrymmet påträffades en grafitzon med blanka 
slag av ren grafit. Grafitzonen hade en väst-östlig riktning och samma zon påträffades även 
i gaveln längst in i driftutrymmet. 
Vid pallbormingen för den 8 m djupa bassängen påträffades mycket uppsprucket berg 
varför en förförstärkning runt bassängkrönet utfördes. Förstärkningsjärnen sattes nästan 
vertikalt med en längd på ca 10 m och med c/c på 1,5 m. Konturhålen borrades med c/c 0,3 
m och vartannat hål laddades. Åtgärderna var nödvändiga med lämnade ändå något 
uppspruckna väggar i bassängen. Den befintliga Årstatunneln var tvungen att hållas i drift 
under hela den pågående byggtiden. 
Delade salvor, tätt mellan konturhålen och viss förförstärkning har trots ganska dåligt berg 
resulterat i en jämn, fin kvarstående bergkontur med synliga borrpipor. 
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Figur 5. Skivigt berg som förförstärkts innan sprängning av taket i öppningen på 
Ars tadals tunneln 

Andra svårigheter i byggskedet 

Årstatunneln 

Bergschaktningsarbetena försvårades av att området delades med flera andra aktörer. Bland 
annat så utförde Banverket renovering av bropelarna till gamla Årstabron (fig.6). 
Berget i förskärningen till tunneln var så uppsprucket att påslaget fick flyttas in ca 5 m och 
ett särskilt kontrollprogram upprättades för att kontrollera stabiliteten i de höga slänterna i 
förskärningen (fig.7). 
Tvärs över viken finns Södersjukhuset samt en medicinfabrik med vågar vilka är oerhört 
känsliga för luftstötvågor. 
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Figur 6. Banverket renoverar bropelare till gamla Arstabron. 

Figur 7. Kraftigt uppsprucket berg i förskärningen till Arstatunnel 

Årstadalstunneln 

Bergschaktningsarbetena försvårades av en mycket begränsad etableringsyta då 
tunnelmynningen angränsar till boendemiljö med redan inflyttade hyresgäster och där JM 
samtidigt bygger nya 6-8 våningshus. 
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