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STOCKHOLM VATTEN BYGGER NY VA-TUNNEL I KISTA 

Anders Ward, Stockholm Vatten 

Stockholm Vatten i korthet 

Stockholm Vatten AB är ett kommunalägt bolag som ägs av Stockholm stad direkt 
(7%), genom Stockholm Stadshus AB (91 %) och av Huddinge kommun (2%). 
Bolaget är organiserat i fem avdelningar. 
Driftavdelningen ansvarar för drift, underhåll och investeringar för vattenverk, 
ledningsnät, avloppsreningsverk, pumpstationer, vattenreservoarer och utjämnings
magasm. 
Teknikavdelningen ansvarar för utförandet av tjänster, som projektering, VA
anslutningar och konstruktion framför allt till driftavdelningen. 
Miljö- och utvecklingsavdelningen arbetar framför allt med förebyggande miljöarbete 
och strategisk utveckling inom ledningsnät, processutveckling, miljöövervakning, 
vattenvård och dricksvattenkontroll. 
Ekonomiavdelningen svarar för bolagets centrala ekonomi-, upphandlings-, och 
debiteringsfunktioner. 
Personalavdelningen svarar för bolagets övergripande personalfrågor. 

Inledning 

Visionen för Kista presenterades i maj 2001 och då redovisades strategiska frågor för 
utvecklingen av Kista Science City, Kista Science Park samt bostadsområdena på 
Södra och Norra Järvafältet. 
Framtidsbilden som målades upp vid mötet, innebär att förbättringar enbart i det lokala 
va-systemet inte kommer att vara tillräcklig för att klara denna utbyggnad .. 
Åren 2001/2002 anlitade Stockholm Vatten ett flertal konsulter för studera va-nätet 
inför kommande utbyggnad. Materialet är nu framtaget. Som ett första steg planeras en 
ny tunnelsträckning för dagvatten med inhängd spillvattenledning, som sammanbinds 
med Järva-Dagvattentunnel ( 4000x4000 med inhängd S500), till en uppskattad kostnad 
av ca 12 milj.kkr. Den planerade tunneln har en sträckning utefter Borgarfjordsgatan 
och Torshamnsgatan, där den geotekniska informationen om bergläget är riklig. Hela 
sträckan har bergtäckning som varierar mellan ca 3 m till 30 m. 

Utförande 

VA- tunneln utförs som en dagvattentunnel med en inhängd spillvattenledning och 
förläggs med en jämn lutning, 6 promille, längs hela sträckningen. Tunneldrivning 
bedöms med fördel utföras enligt traditionellt sätt, det vill säga med borrning, laddning, 
sprängning och lastning. Sträckan är något kort för att det skall vara intressant med 
TBM- borrning. Men om en riskanalys visar att restriktioner på vibrationsnivåer och 
sprängtider etc. är hårda, kan ett TBM- alternativ bli intressant. Byggtiden är beräknad 
till ca 70 veckor och byggstart är beräknad till sommaren 2005. 
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Beskrivning av tunnelalternativet 

Anslutning görs till den befintliga VA- tunneln vid korsningen Hanstavägen -
Borgarfjordsgatan. Den fortsätter sedan ca 570 m längs Borgarfjordsgatan, för att sedan 
vika av 90 grader sydost och följa Torshamnsgatan, ca 900 m, fram till korsningen 
Torshamnsgatan - Kistavägen. Tunnelalternativets totala längd uppgår till ca: 1550 m. 
Påslag 1 är placerat vid en bergssluttning i anslutning till en parkeringsplats sydväst om 
Kista IP. Avståndet från påslagsläget till anslutningspunkten är ca 240m. 
Det valda läget för påslag nr 2 har ett avskilt läge i ett skogsparti vid vinkeln mellan 
Kymlinge-länken och E4:an. Avståndet till påslaget från Österögatan är ca 140 m. 

Mängder 

VA- tunnel 1544 m 
2 st Arbetstunnlar 240 + 380 m 
Påslag med förskärning 2 st 
Total bergvolym 

Myndighetstillstånd 

12 400 m3 

6 200 m3 

1 500 m3 

20 100 m3 

(Tvärsnittsarea på 8 m2
) 

(Tvärsnittsarea pål 0 m2
) 

Enligt miljöbalken, § 11, bedöms det finnas skäl till att göra en ansökan om vattendom 
för tunneln. Ett tidigt samråd kommer att hållas med Länsstyrelsen, Stockholms 
kommun samt sakägare. Efter detta inledande samråd fattar Länsstyrelsen beslut om 
projektets miljöpåverkan. 
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