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MILJÖ V ÅRDSPROJEKT I SUNDSVALL 

Sune Källström, VA-chef, Sundsvall Energi Vatten, Sundsvall 

"Regnbågen" - utjämningsmagasin för avloppsvatten 

Genom centrala Sundsvall flyter Selångersån och delar staden i en nordlig del och 
en sydlig del. På båda sidor om ån sluttar marken upp mot de båda stadsbergen 
som omger staden. Det södra berget är högst med toppen 240 m över havsytan på 
ett avstånd av cirka 2,5 km från ån. Norra Stadsberget är 140 m högt men ligger 
bara 600 m från ån. Den övervägande delen av allt regn- och smältvatten mellan 
stadsbergen samlas till Selångersån och rinner via ån ut i Sundsvallsfjärden. Fjärden 
är en del av Sundsvallsbukten som mottar vatten framför allt från de stora älvarna 
Indalsälven och Ljungan. 

N,a 

Selå.l!Jern,___.~ 

·s,a. $UND5VtlLL'5-

8UKTEN 

SUNDSVALL MED OM N~D 

Selångersån är klassad såsom varande av riksintresse för att den bland annat är lek
plats för havsöringen. I ett av kommunfullmäktige i Sundsvall antaget handlings
program avseende Selångersån framhålls åns dalgång som ett mycket viktigt 
område för det rörliga friluftslivet och det uttalas att åtgärder skall vidtas för att de 
miljömässiga värdena skall förbättras. Dit hör givetvis vattenmiljön. Provtagningar 
och analyser av vatten och bottensediment, som utförts under senare år, visar att 
föroreningsmängdema tilltagit; med andra ord att vattenkvaliteten i ån försämrats. 
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Avloppsvattnet från centrala Sundsvall samlas i dag till Sundsvalls största avlopps
verk, Tivoliverket, som är insprängt i berget vid hamnen intill Selångersåns 
mynning i Sundsvallsfjärden. Större delen av avloppsnätet i Sundsvall är så kallat 
kombinerat system, det vill säga att spillvatten från hushåll och industrier avleds i 
samma ledning som dagvatten. Dagvatten består av dräneringsvatten från till 
exempel husgrunder och av ytvatten från gator, hustak m.m. När det regnar häftigt 
eller vid intensiv snösmältning kan det därför komma många gånger mer vatten till 
ledningssystemet än i normala fall och mer än vad ledningar och pumpstationer är 
dimensionerade för. 

När kapaciteten överskrids svämmar systemet över, det vill säga bräddar via 
speciella brunnar och ledningar ut i bäckar och åar. De stora avskärande avlopps
ledningarna på båda sidor om Selångersån bräddar vid sådana tillfällen vattnet 
direkt ut i ån. Det är alltså helt orenat spillvatten utspätt med regn- och/eller dag
vatten som på så sätt rinner rätt igenom Sundsvalls centrum. De mätningar som 
gjorts visar att det rör sig om en årlig bräddmängd av cirka 200.000 m3• 

Förhållandet är alltså inte bra och vattenprovtagningarna visar som nämnts på en 
kvalitetsförsämring. Dåvarande va-avdelningen vid Gatukontoret i Sundsvall, nuva
rande Sundsvall Energi, Vatten, tog därför initiativet till att genomföra en för
bättring av situationen. Arbetet startade upp på våren 1990. På grund av de beräk
ningsmässigt komplicerade strömningarna i ledningsnätet, bestämde vi redan från 
början att använda oss av en datormodell, MOUSE, för att kunna simulera för
hållandena i avloppsledningsnätet under olika betingelser. Efter omfattande inven
teringar och mätningar på nätet kunde vi så småningom kalibrera modellen så att 
den tillfredsställande överensstämde med verkligheten. Vi kunde nu genom simu
lering i modellen förutsäga var det skulle brädda, och hur mycket, vid olika inten
sitet av nederbörd inom upptagningsområdet. Vi kunde också studera effekterna av 
olika antagna förbättringsåtgärder på ledningsnätet bestående av bland annat sepa
rering av spill- och dagvatten, utbyggnad av fördröjningsmagasin, ändring av 
pumpkapaciteter m.m. 

C ENTRALA SUNDSVALL MED "REGNBÅGf.N 
11 
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Den åtgärd, som efter utvärdering visade sej vara den överlägset bästa med hänsyn 
till miljöeffekter och ekonomiska insatser var att anlägga ett stort utjämnings
magasin i omedelbar närhet av Tivoliverket. Att nå samma effekt i fråga om 
minskad mängd spillvatten till Selångersån genom till exempel separering av led
ningssystemet, uppskattades till en cirka tio gånger så hög kostnad. 

Under hela utredningsstadiet skedde fortlöpande samråd med miljövårdsmyndig
hetema för att fastställa de krav på bräddning som kunde anses rimliga med 
hänsyn till teknik, ekonomi och recipientens tålighet. De krav som blev resultatet 
av dessa diskussioner var att bräddning skulle tå ske högst tre gånger per år. Detta 
att jämföras med nuvarande förhållanden som är cirka 40 gånger per år. 

Projektets viktigaste del är det utjämningsmagasin som, i form av en tunnel, för 
närvarande är under utförande i Norra Stadsberget. Tunnelns längd blir två kilo
meter och med den teoretiska tvärsnittsarean 10 m2 blir volymen 20.000 m3. 
Tunnelmagasinet är i plan bågformat~ och med tanke på dess innehåll blir namnet 
"Regnbågen" förklarat. Eftersom magasinet är utformat som en tunnel har den 
också funktionen att leda fram vattnet till Tivoliverket och den avlastar de befint
liga avskärande avloppsledningarna med begränsad kapacitet längs ån. Dessutom 
kan två stora pumpstationer av äldre datum och i stort behov av ombyggnad slopas 
och istället ersättas av en ny i omedelbar närhet av reningsverket. 

Den förväntade effekten av magasinet, simulerad i MOUSE, är att antalet brädd
ningar kommer att minska till mindre än en gång per år och den bräddning som då 
ändå sker kommer att ske i Sundsvallsfjärden. Inget orenat avloppsvatten kommer 
alltså i princip i framtiden att behöva bräddas till Selångersån. Bräddmängden 
kommer att minska från 200:000 .m3/år till cirka 3.000 m3/år- en minskning med 
98,5 % - och denna mängd kommer som sagt att avbördas direkt till havet. 

En annan effekt av tunneln, som också var en starkt bidragande orsak till valet av 
"Regnbågen", är att den kan användas för dygnsutjämning av avloppsvattenflödet 
till Tivoliverket. Flödestoppama av avloppsvatten till reningsverket påverkar starkt 
den totala reningseffekten. Reningskraven på Tivoliverket har skärpts och i princip 
gäll~r från och med 1995 en 60 %-ig ökning av kraven på fosforreduktion. Tack 
vare "Regnbågen" kan flödestopparna utjämnas över dygnet och en annars nöd
vändig och kostsam utbyggnad av reningsverket skjutas på framtiden. 

Kostnaden för hela projektet med tunnel, anslutande ledningar i och under ån, 
brunnar, pumpstation m.m. är cirka 60 Mkr. Till detta kommer vissa erforderliga 
ombyggnader i Tivoliverket. 
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REGNBÅGEN 

Bo Karlsson Arb chef Siab Anläggning Stockholm 

Siab Anläggning erhöll uppdraget i maj 1993 att bygga miljövårdsprojektet Regn
bågen. 

Tunneln för utjämningsmagasinet Regnbågen Sundsvall projekterades ursprungli
gen med två transporttunnlar, en i väster från Västhagen och dels en i det befint
liga reningsverket. 

I anbudet till Sundsvall Energi Vatten föreslog Siab som alternativ en transport
tunnel från Bergfotsvägen/Baldersvägen med påhugg intill den befintliga civilför
svarsanläggningen som förlagd i berg. Det alternativa f'örslaget valdes av beställa
ren på grund av det var väsentligt billigare och att sprängningsarbetet i det befint
liga reningsverket skulle minska betydligt. 
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Transporttunnel 

Transporttunnel har en längd av 380 m och börjar på nivån +38 m och slutar i 
upprymningen i magasintunneln på nivån -16 m. 

147 

Den befintliga civilförsvarsanläggningen och en transformator gjorde att utrym
met var ganska begränsat för påslaget för transporttunneln. 
Tunnelpåslaget var besvärligt med en krosszon av två slag bestående med inslag 
av lera som gick diagonalt över stuffen och det ringa avstånd 1,5 m till den befint
liga anläggningen. Bergtäckningen var som minst 0,7 m i högra hörnet. Förskär
ningen förstärktes med långa bult, sprutbetong och ett betongstöd ovan på 
tunneltaket där bergtäckningen var som minst. Krosszonen följde sedan med i 
transporttunneln 70 m (bil 1 ). 

Förstärkning av förskärning 

Bult 1=4m 

·-
Bef. civilförsvars-
anläggning 

Skala 1 :100 
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På grund av tunnelpåslagets läge i förhållande till omgivande bebyggelse blev det 

nödvändigt att sätta upp ett stötvågsplank bakom tunnelinslaget. 

Ett antal luftstötsvågsmätare och vibrationsmätare sattes upp i de närbelägna fas

tigheterna. Största tillåtna värden för luftstötvåg var 250 Pa. De tillåtna värdena 

för såväl luftstötvåg och markvibrationer kunde innehållas (bil 2). 

Första delen av transporttunneln drevs med korta delade salvor 2 m för att sedan 

gradvis öka salvlängden. Först efter ca 30 m kunde fulldjupa salvor 4,4 m spräng

as. 

Transporttunnelpåslag Baldersvägen/Bergfotsvägen 
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Transporttunneln har en längd av 380 m och en teoretisk area av 21,2 m2. 

Tunneln har en lutning på 1 :7 och drevs med Atlas Copco Rocket Boomer 145 
tvåbom med serviceplattform. Riggen är bestyckad med 16 fots matare och Cop 
1440 borrmaskiner borrstål 0 45 mm. 
Medelindriften var 4,0 m d v s 90 % av håldjupet. 

Vid val av system för laddning valdes Nitro Nobels nya emulsionssprängärnne 
Emulet 20, 50 och 70 med noneltändare. Nitro Nobels laddtruck.PT 61 LK5400 
med två kärl användes för att kunna köra tre olika sorters sprängämne. 
Systemet har visat sig fungera mycket väl varför vi använder samma sprängmedel 
och utrustning i magasinstunneln. 

Laddtruck Nitro Nobel PT 61 LK 5400 
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Ssiab 

TRANSPORTTUNNEL A = 21,2 m2 

BORR & LADDPLAN 

5,o rn 

Borrning 
Bottenhål 6 st 
Konturhål 16 st 
Kilhål 16 st 
Strosshål 21 st 
Grov hå I ----2..fil 
Summa: 61 st 
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4,5m 

Laddning 
Bottenhål 
Konturhål 
Kilhål 
Strosshål 

• • 

• • 

~ 

• 

• 

• • 

j 
I' 

DXM 
DXM + EMULET 20 
DXM + EMULET 70 
DXM + EMULET 50 
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Ma"asinstunneln 

Tunneln går till större delen under Norra Stadsberget med en bergtäckning upp till 
140m. 

Magasinstunneln har en teoretisk area på 10,5 m2 och längd av 1925 m. Tunneln 
ligger på en nivå vid Västhagen -14,50, sektion 1/150 anslutning transporttunnel 
-15,70, sektion 1/690 pumpstation -17,20 samt vid sektion 1/925 ändpunkten av 
magasinstunneln -16,00. 

Transporttunneln anslutes till magasintunneln i sektion 1/150 för att i möjligaste 
mån erhålla pendeldrift under hela bergdrivningen eftersom det undre utrymmet 
för pumpstationen 1600 tfm3 tas ut från magasinstunneln. 

I anslutningen mellan transporttunneln och magasinstunneln har en upprymning 
sprängts ut för service, sprängämnesupplag, mellanupplag för berg etc. 

UPPRYMNING 

/--Jt:--,, 
I I ' \ 
I I \ \ 
I I / I 

I I 
I I 

I I 

151 

+Mot Västhagen 0 - 1.150 m / Mot Tivoliverket 1.150 - 1. 925 m -+ 
I I 

I I 

32m I 
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BERG UPPLAG-+ /i 
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36m 

Skala 1:500 
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Beställarens krav på utjämningsmagasinets volym är 20000 m3. Med den teore
tiska minimiarea på 10,5 m2 så blir den totala lagringsvolymen ca 24000 m3 inkl 
de lokala utvidgningar som måste göras på grund av arbetstekniska skäl. 
Borraggregatet blev dimensionerande för tunnelarean. 

Tunneldrivningen sker som pendeldrift d v s man borrar i den ena stuffen medan 
man lastar i den andra stuffen. 

För borrning användes en tvåboms borrigg Atlas Copco Boomer 282 med hytt. 
Maskinen är bestyckad med 14 fots matare varav en är teleskopmatare och Cop 
1238 borrmaskiner borrstål 0 38 mm. Teleskopmataren är avsedd för bult
borrning. 
Borrdjupet är 4,00 m och vi har uppnått en medelindrift på 3,65 m dvs 91 %. 

För laddning användes samma system som i transporttunneln emulsionsprängäm
net Emulet 20, 50 och 70 och Nitro-Nobels laddtruck PT 61. 

MAGASINSTUNNEL 
BORR & LADDPLAN 

• 

• 
J,8rn 

j 
r 

Borrning 
Bottenhål 5 st 
Konturhål 13 st 
Kilhål 16s t 
Strosshål 1 0 st 
Grovhål ~ 
Summa: 46 st 
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A = 10,5 m2 
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3,0m 

laddning 
Bottenhål 
Konturhål 
Kilhål 
Strosshål 

• 

• 

• 

• 

• 

j 
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DXM 
DXM + EMULET 20 
DXM + EMULET 70 
DXM + EMULET 50 
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För lastning och transport har metoden "lasta och bär" valts vilket innebär att 
endast lågbyggda lastmaskiner användes. För ändamålet sprängs utefter 
tunnellinjen små nischer i sidan av tunneln som rymmer ca en halv salva. 
Två maskiner användes en Toro 300 D och en GHH LF 4. 
En maskin bär från stuff till nisch och den andra bär till mellanupplaget i bangår
den där bergmassorna lastas på bilar av en vanlig hjullastare för att sedan fraktas 
bort. 
Arbetet bedrivs på 3 skift och sysselsätter 9 yrkesarbetare. På förmiddags- och 
eftermiddagsskift borrning, sprängning och lastning medan nattskiftet i huvudsak 
utför injektering, förstärkning och servicearbeten. 

Lastmaskin Toro 300 D 
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Bergarbeten i befintligt Reningsverk 

Bergarbetena i Tivoliverket hade speciella problem bl a beroende på miljöproblem 

för driftpersonal och med hänsyn till befintlig utrustning. 
Av den anledningen valde vi att köra med handhållen utrustning samt att arbetsti

den förlades så att sprängning, lastning och transport av bergmassor kunde ske 

efter kl 16.00 när driftpersonalen avslutat arbetet för dagen. 
Ventilationsproblemet löstes med tillsats av fläktar, luftkanoner och det naturliga 

självdraget. 
Det övre bergrummet 2300 tfm3 i Tivoliverket och det undre bergrummet 

1600 tfm3 för pumpstation sammanbindes med ett rörschakt A=24 m2 och ett 

trappschakt A=8 m2 som båda har en längd av 13 m. Dessa skall långhålsborras 

från det övre bergrummet på nivån+ 1,85. 

Borrning med BBC 24 handhållet på en höjd och sänkbar plattform 
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Beritorstärknioi 

Bult och sprutbetong 
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Lokala svaghetszonen förstärks i huvudsak med selektiv bultning och oarmerad 
sprutbetong 30 och 60 mm. 

Injektering 

Kravet på inläckande vatten är satt till 3-4 l/min och 100 m tunnel. Detta innebär 
en kontinuerlig sonderingsborrning och vattenförlustmätning. Sonderingsborrning 
12 m och vattenförlustning görs kontinuerligt var tredje salva. Vid vattenförluster 
över 6 1 kompletteras injekteringsborrningen med 15 ms hål vid behov upp till full 
skärm som är 8 hål beroende på vattenförlusterna (transporttunneln 14 hål). 

Förinjektering hade bedömts bli nödvändig i första hand ca 35 m närmast änd
punkterna i magasinstunneln Ml och M6. Det har dock visat sig att vi redan i 
transporttunneln fick stora ~attenläckage upp till 82 l/min som medförde att stora 
injekteringsinsatser var nödvändiga. 

I handlingarna har beställaren föreskrivit injekteringscement med bentonittillsats 
på 3 %. För att höja kvaliteen på förinjekteringen har en modifiering av material
typen överenskommits att vid stora vattenförluster använda cemcil för att ned
bringa materialåtgång och tidsåtgång. 
För att erhålla ett stabilare bruk vid injektering med injekteringscement istället för 
bentonit används en tillsats av flytmedel av melamintyp ca 3 % - 4 %. 
Detta innebär en bättre kvalite till en låg kostnad. 

För att kontrollera att inläckningen hålles på en acceptabel nivå anordnas tvärgå
ende dräneringar som anslutes till mätbrunnar där mätning sker. 

I 1:Je,k-kriYlj s.skårm H asaslns-lv n n e.L 
X= sondhal 

• = i~ei<keri~shci L 
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Sammanfattnin~ 

Våra erfarenheter hittills från tunnelarbetena i Regnbågen visar att vår planering 

och vårt upplägg för drivning och bergförstärkningsarbetena ger ett bra resultat 

såväl ur teknisk, ekonomisk och kvalitetsmässiga synvinklar enligt följande : 

- Rätt val av maskinutrustning för olika typer av bergdrivning. 

I minimiarea 10,5 m2 

- en liten effektiv borrigg utrustad med EG hytt 

- mekaniserad laddning med emulsionsprängärnnet Emulet 

- lågbyggda lastmaskiner för berglastning 

Handhållen utrustning (60-70 tals modell) i ett befintligt reningsverk med drift

presonal och känslig utrustning 

- Kontinuerlig kontroll av vattenförekomst i berget före drivningsfronten. 

- Rätt val av injekteringsmaterial. 

Kontinuerlig vibrations- och luftstötvågsmätningar. 

- Egenkontroll och kvalitetsuppföljning. 

Bergarbetena startade i juni 1993 och beräknas vara avslutade under august 1994. 

Sammanfattningsvis medför detta att Siab kommer att överlämna en bra produkt 

till Sundsvalls Energi Vatten. 
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