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Sammanfattning
Stockholm Vatten och Avfall utvecklar och bygger ut sina reningsverk i
Henriksdalsberget och under Hammarbybacken inom projektet Stockholms framtida
avloppsrening (SFA).
Bergarbetena i Henriksdal och Sickla ställer stora krav på projektering och byggande,
inte enbart tekniska utan även avseende tidsplanering och samordning med andra
teknikområden och pågående drift av anläggningarna.
I Henriksdal byggs det ut nya tunnlar och bergrum med en bergvolym på ca 330 000 m3
i en befintlig anläggning under pågående drift. Sickla avser en ny anläggning på ca
450 000 m3.
Bergtekniska utmaningar i Henriksdal omfattar förstärkningsarbeten i befintlig
anläggning, liten bergtäckning och korta avstånd mellan bergrum och tunnlar. En av de
större utmaningarna i Henriksdal har varit byggandet av ett vertikalt schakt mellan
markytan och anläggningen nere i berget. Schaktet har dimension 20 x 30 m med en
höjd på ca 25 m. En svaghetszon korsar schaktläget och påverkar bergstabilitet i den
6 m breda bergpelaren mellan schaktet och anläggning.
Anläggningen i Sickla byggs på två nivåer, försedimenteringsbassänger på nivå -2 till +2
och en pumpstation på nivå -50. Övre nivån består av en mängd bergrum och tunnlar.
Geometrierna är komplicerade med stora spännvidder och upp till 18 m höga bergrum.
Mellan nivåerna byggs det transporttunnlar och vertikala schakt. Den nya anläggningen
måste byggas i bestämd ordning och kräver omläggningar och igengjutning av en
befintlig tunnel.
Nyckelord: Bergprojektering, reningsverk, schakt, bergförstärkning, injektering
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1

Inledning

Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) utvecklar och bygger ut sina reningsverk för
avlopp i takt med snabb befolkningsökning i Stockholmsområdet. Samtidigt ställs det
allt hårdare miljökrav lokalt och globalt som måste uppfyllas. Målsättning är att säkra
ett hållbart och effektivt system som minskar miljöbelastningen på Mälaren och
Östersjön. För att uppnå dessa krav kommer membranteknik att byggas in i
reningsprocessen i Henriksdalsverket vilket gör det till ett av världens mest moderna
reningsverk.
Projektet som benämns Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) beräknas pågå fram
till 2029 och omfattar tre huvuddelar 1) Avveckling av Bromma reningsverk och ny
tunnel, Brommatunneln från Västerort till Sickla, 2) Ombyggnation och utveckling av
Henriksdals reningsverk och 3) Om- och tillbyggnad av befintlig Sickla anläggning.
Alla delar innebär omfattande bergarbeten av varierande komplexitet med olika
utmaningar vid projektering och utförande (Figur 1).
•

•

•

Brommatunneln är ca 14 km lång tunnel för avloppsvatten och dagvatten mellan
Bromma reningsverk och Sicklaanläggningen. Tunneln har en area på 21 m2.
Bergarbeten påbörjas år 2020 och beräknas pågå fram till 2026.
I Henriksdal byggs reningsverket om för implementering av ny reningsmetod
med membran. Ombyggnaden påverkar samtliga anläggningsdelar i
reningsverket med en planerad bergvolym på ca 330 000 m3. Bergarbeten
påbörjade år 2015 och beräknas pågå fram till 2027.
Ny grovreningsanläggning byggs i berg i Sickla. Anläggningen ligger under
Hammarbybacken med en planerad bergvolym på ca 450 000 m3. Bergarbeten
påbörjade år 2019 och beräknas pågå fram till 2025.

Figur 1. Planerad tunnelsträckning, etableringsområden och befintliga reningsverk
inom projekt SFA.
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Utöver dessa tre huvuddelar planeras även en ny bräddningstunnel för dagvatten från
Sicklaanläggningen och ut i Saltsjön.
Sweco Civil AB har på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall ansvar för projektering
av berganläggningar i Henriksdal och Sickla inom SFA projektet. Förprojektering
(systemhandling) påbörjades i 2014 vilket följdes av detaljprojektering i olika etapper
och medverkan i byggskedet.

2

Förutsättningar och strategi för projektering och byggande

Vid start av projekteringen av planerade bergarbeten och upprättandet av
förfrågningsunderlag för bergentreprenader togs det gemensamma affärsmässiga
ställningstaganden av beställare och projektörer. För genomförandet valdes en stor
bergentreprenad för respektive anläggning, Henriksdal och Sickla med begränsat
innehåll av byggnadsarbeten. Allt arbete i befintliga anläggningar samt i områden med
anslutningar mellan befintliga och nya anläggningar utförs i mindre entreprenader för
att ge möjlighet att anpassa tidplan, utförande och flexibilitet avseende samordning med
pågående verksamhet i anläggningarna. För dessa anläggningsdelar har projekteringen
utförts i nära samarbete med entreprenörerna.
Entreprenaderna är utförandeentreprenader med tydliga beskrivningar över hur olika
arbeten ska genomföras och med detaljerade mängdförteckningar.
På grund av utmanande förutsättningar och ofta komplexa geometrier har projekteringen
utförts i nära samarbete med projektets byggledning för att säkerställa byggbarhet samt
erhålla tydliga handlingar för anbudsgivning. Generellt utförs bergschakten genom
”borrning och sprängning” men i och i anslutning till befintliga anläggningsdelar utförs
vissa arbeten genom ”borrning och spräckning” för att undvika spridning av
spränggaser samt begränsa bergutfall och vibrationer.
För att begränsa utfallet av berg med kostsamma betonggjutningar har stora krav ställts
på kontursprängning (Figur 2):
•
•
•

Bergschaktningsklass 1, sprängning av konturhål och hjälparrad med patronerat
sprängmedel
I områden utan betonggjutning, konturhål s=300 mm
I områden med betonggjutning, konturhål s=300 mm samt sprängning av
konturhål och hjälparrad separat
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Figur 2. Tunnelkontur sprängd med s=300 mm, vägg och tak.
Entreprenören är ansvarig för val av schaktningsmetod, t.ex. galleri och pall. För
anläggningsdelar med berghyllor föreligger generellt krav på sprängning med
galleri/pall med förförstärkning av bergskanter.
I komplicerade anläggningsdelar, t.ex. vertikala schakt, Bromma Pumpstation och stora
bergrum har detaljerade krav på utförandet av bergschakten tagits fram omfattande
arbetsmetoder, injekteringsskärmar, uttagsordningar och förstärkningsarbeten.
I Sickla, vid ett väl genomfört arbete belönas innehållandet av Bergschaktningsklass 1
med bonus.
3
3.1

Henriksdal
Befintlig anläggning – Förutsättningar bergarbeten

Reningsverket i Henriksdal är i huvudsak beläget i berg med ett antal installationer och
byggnader på markytan. Verket är en stor och kompakt anläggning som började byggas
i slutet på 1930 talet och invigdes 1941. Sedan dess har reningsverket utvecklats och
byggts ut i etapper. Anläggningen är byggd i flera nivåer i berget som har namngetts
med bokstäver där A är marknivå, B är ca 10 m under marknivå och C är ca 10 m under
B-nivå. Nya tunnlar byggs i huvudsak på B-nivå inom SFA projektet medan befintlig
anläggning på C-nivå byggs om och kompletteras. Under C-nivå förekommer både
arbetstunnlar och vattenförande tunnlar till och från reningsverket.
Anläggningen är i drift dygnet runt under pågående bergarbeten med vibrationskänslig
utrustning och vattenfyllda kanaler. Detta medför mycket samordning och höga krav för
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bergarbeten med avseende på vibrationer, luftstötvågor, ventilation, val av
bergförstärkningsåtgärder och även innehållande av projekterad geometri av bergrum
och tunnlar. I befintlig anläggning på C-nivå är möjligheter till konventionell
sprängning därför begränsade vilket också gäller för användning av sprutbetong till
bergförstärkning.
Under tiden som reningsverket har byggts ut har kravnivåer och designkriterier för
bergförstärkning utvecklats. Inspektioner av befintlig bergförstärkning har utförts
regelbundet som del av underhåll i befintlig berganläggning men generellt är bergytor i
anläggningen svåråtkomliga på grund av ledningar och installationer som täcker tak och
väggar. Det har resulterad i eftersatt underhåll och befintliga bergförstärkningssystem
uppfyller inte dagens praxis för vissa delar av anläggningen.
Under projekteringen har det även visat sig vara svårt att bedöma bergkvalitet i detalj då
bergytor har varit svåråtkomliga på grund av installationer och delvis täckta med
sprutbetong. Bergkvalitet i anläggningen är allmänt bra, 60 % av bergmassan bedöms
vara Qbas 4 – 10 och 40 % bedöms vara Qbas 1- 4. Sämre berg föreligger lokalt i zoner,
till exempel genomkorsas slamutlastningsschaktet i östra delen av området av en 5 m
bred svaghetszon med riktning sydost-nordväst.
I Henriksdal ligger de nya berganläggningarna över bedömd grundvattennivå vilket
innebär att planerade bergschakt inte påverkar grundvattennivån i området.
3.2

Befintlig anläggning – Speciella åtgärder

Utmanande förutsättningar samt önskemål från beställare om en anläggning där
möjligheten till framtida underhåll är mycket begränsad på grund av pågående
verksamhet och åtkomlighet har generellt ställt speciella krav avseende projekterade
lösningar.
För att kunna genomföra bergschakten av tekniktunnlarna på rimlig tid och med
säkerhet för personal arbetande i befintlig anläggning valdes gränsvärde för
vibrationsalstrande arbeten till 140 mm/s. För att undvika nedfall av sprutbetong och
berg på C-nivå har underliggande tak förstärkts med bergbultar och rostfria svetsade nät
till dagens standard (Figur 3).

Bergteknikdagen 2020

Figur 3. Rostfria svetsade nät används som bergförstärkning.
3.3

Nya anläggningar - Tekniktunnlar

För att skapa utrymme för installationer och nödvändig teknikutrustning byggs ett nytt
system med tunnlar och bergrum ovanför befintliga biobassänger och transporttunnlar
(Figur 4). Bergtäckning från tunneltak upp till bergöverytan är 10-25 m. Minsta
bergtäckning ner till befintlig berganläggning på C-nivå är 5 m, ett designkriterium.
Tekniktunnlarnas totala längd är ca 1100 m med tvärsnittarea mellan ca 35-70 m2. Ett
antal bergrum som byggs för elförsörjning, processluft och automation ansluter till
tekniktunnlarna. Dessa bergrum har tvärsnittarea på ca 65 m2 vilket generar stora
spännvidder i korsningar, ibland på upp till 25 m.

Figur 4. Tekniktunnlar på B-nivå (blå färg).
Kommunikation mellan tekniktunnlar på B-nivå och underliggande biobassänger på Cnivå utförs bland annat med rektangulära vertikala schakt för hiss och trappor. Schakten,
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som varierar i area mellan 25 och 30 m2, sprängs ut i pallar (sänkschakt) och förstärks
successivt med bergbultar och sprutbetong. Utöver det blir det ca 70 st borrhål med
varierande dimensioner för olika installationer.
3.4

Nya anläggningar - Slamhantering

Nya anläggningsdelar byggs för hantering av slam och organiskt avfall. Total mängd i
berg är ca 100 000 m3 som byggs i anslutning till befintliga tunnlar och bergrum och
delvis ovanför befintliga försedimenteringsbassänger på C-nivå. Bland annat byggs två
stora bergrum för förtjockning av slam som förberedelse för en mer effektiv
rötningsprocess. Förtjockarskeppen har spännvidd på 17 m, är 17 m höga med 9 m bred
pelare emellan.
I anläggningsdelen för slam på B-nivå utgörs kommunikation ner till C-nivå med
rektangulärt vertikalt sänkschakt och med raiseborrade schakt med diameter mellan 2,5
- 4,0 m.
På marknivå byggs ny byggnad för slamhantering. Framtida slamutlastning sker i
underliggande tunnel som ansluter till markytan med vertikalt schakt med dimension på
30 m x 20 m och en höjd på ca 25 m. Schaktet byggs in och blir en del av ovanliggande
byggnad. Schaktområdet genomkorsas av svaghetszon med prognosticerad bergkvalitet
Qbas = 0,1-1,0. På grund av dåliga bergförhållanden och ogynnsamma sprickriktningar
grundläggs byggnaden runt schaktet närmast krönet på betongväggar som gjuts ner till
tunnelbotten.
Mellan befintlig tunnel för organiska mottagning och vertikalschaktet skapas en
bergpelare med teoretisk bredd på ca 6 m (Figur 5). På en sträcka av ca 10 m är pelarens
bredd reducerad till ca 4,5 m på grund av bergutfall vid tidigare tunnelsprängning för
organisk mottagning. Under drivning av ny pilottunnel i schaktläget kunde mer utförlig
kartering utföras för säkrare bedömning av bergkvalitet i pelaren. Pelaren förstärktes
med bergbultar från befintlig anläggning innan bergschaktarbeten påbörjades.

Figur 5. Tvärsektion genom slamutlastningsschakt och befintlig tunnel i organisk
mottagning samt planerad arbetsordning för bergarbeten (gröna ringar).
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Bergmekanisk analys visade även på behov av horisontella dragstag ovan för valvet i
befintlig tunnel i organisk mottagning då horisontalt stöd för valvbildning är begränsad
på grund av smal pelare med prognosticerad dålig bergkvalitet. Stagen är 25 m långa
och installeras ca 1,5 m ovanför befintligt tunneltak (Figur 5).
Vertikala schaktet utfördes som sänkschakt från markytan mot underliggande tunnel.
Kartering och bergförstärkning gjordes successivt vid sänkningen men bergförstärkning
utgörs av bergbultar och sprutbetong. I schaktets södra sida, mot bergpelare och
befintlig anläggning, sågades konturen för att minimera risk för utfall.
För att verifiera projekterad lösning och säkerställa utförandet togs fram detaljerad
beskrivning för etappindelning och omfattande kontroll av eventuella rörelser i berget
under schaktsänkning. Åtta extensometer installerades där två är parallellt med
dragstagen. Prismor för konvergensmätningar installerades även för att kontrollera
eventuell deformation i schaktet och närliggande bergrum.
3.5

Ombyggnation av befintlig anläggning - Biobassänger

Biobassänger i Henriksdal består av luftbassänger (L-bassänger) som är 130 m långa
och eftersedimenteringsbassänger (E-bassänger) som är 80 m långa. Totalt är det 14 st
bassänger av respektive typ.
I ombyggnationen ingår det att i befintliga E-bassänger i Henriksdalsverket installera
modern membranteknik. För att rymma nya installationer behöver taket i bergrummen
höjas med 2 m. Total höjd i bassängerna blir 15 m och bredd 11 m.
För att kunna utföra bergarbete i tak i E-bassänger tillverkades åkbord med utrustning
för borrning, bergrensning och förstärkningsarbeten (Figur 6). Åkborden går på räls som
monteras på bassängernas betongväggar och kan återanvändas etappvis vid
ombyggnaden av samtliga bassänger.

Figur 6. Åkbord i E-bassänger.
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3.6

Schakt mellan Tekniktunnlar och C-nivå

Ett av fyra vertikala schakt som byggs mellan tekniktunnlar på B-nivå och C-nivå var
en av de större utmaningarna i Henriksdal vid projektering och utförande. Schaktet
ansluter till en nisch i befintlig tunnel. I tunneln sitter befintligt undertak i anfangshöjd
med ventilationskanal ovanför. Undertaket fick inte påverkas eller punkteras vilket
omöjliggjorde en geometri med traditionellt valv. I samma tunnel finns även ett bjälklag
ovan en vattenförande kanal vilket ställde krav vid projektering av golvanslutningen
mellan nisch och befintlig tunnel (Figur 7).
Resultatet blev 8 m bred nisch med platt tak, 7 m djup och 2,7 m hög. På grund av
bergtekniskt svåra förutsättningar ställdes krav på uttagsordning och att bergschakten
skulle utföras genom ”borrning och spräckning”. Vid produktionsanpassning beslutades
senare att konturer i tak, botten och väggar skulle vajersågas. Bredd på pelare mellan
anslutande vertikalt schakt och befintlig tunnel är endast 3 m. Pelaren förförstärktes
därför med rad med horisontella bergbultar, delvis förspännda och med diagonala bultar
(vinklade 45°). Permanent förstärkning i form av bergbultar och sprutbetong utfördes
sedan successivt vid drivning av nischen (Figur 7).

Figur 7. Vänster: Tvärsektion i nisch, befintlig tunnel och vertikalt schakt. Höger:
berguttag i etapper, konturer vajersågade.
3.7

Ombyggnation av befintlig anläggning – Centrifug-rum

Vid planering och projektering av nytt el-rum och rörgrav noterades en geometri med
parallellt bergrum och transporttunnel med separata valv och en ”nedhäng” i taket
mellan de båda bergutrymmena. Bergrummet med värmeväxlare och centrifuger är i
drift dygnet runt.
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Bergrum och tunnel ligger sub-vinkelrätt mot den normala riktningen för största
horisontella initiala huvudspänningen som har identifierats i Henriksdalsområdet.
Befintlig bergförstärkning i bergrummet utgörs av tunt skikt sprutbetong och selektiva
bultar. Ingen förstärkning kunde noteras i det nedhängande bergpartiet. Synligt berg
inom området indikerade dålig bergkvalitet med ogynnsamma strukturer och
omfattande vatteninläckage (Figur 8).

Figur 8. Tak med platt geometri med nedhäng i befintligt bergrum före
förstärkningsarbete.
Baserat på inspektion och analys bedömdes det inte möjligt att utföra planerade
bergarbeten i anslutning till bergrummet med hänsyn till arbetets säkra bedrivande,
säkerhetsfaktorn gick inte att bedöma på rimligt sätt.
En bergmekanisk analys gjordes och beskrivning av förstärkningsåtgärder togs fram
(Figur 9).

Figur 9. Geometri i förhållande till huvudbergspänningar. Läge för förspända bultar
inritat samt trycklinje för valvbildning.
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Förstärkningen utgörs av 6 m långa bultar och rostfria svetsade bergnät. Bultrader i
nedhängande parti består av förspända bultar för att få omedelbar verkan efter borrning.
Ytterligare ställdes krav på kärnborrning av bulthål i kritiska lägen för att minimera
vibrationer vid borrning.
För att kontrollera eventuella rörelser i bergmassan inom aktuellt område installerades
ett antal extensometrar som bevakades med larm kontinuerligt under
förstärkningsarbeten. Borrning och montage av bultar och nät utfördes med lyckat
resultat i mycket krävande arbetsmiljö och trånga utrymmen mellan befintliga
installationer.

4
4.1

Sicklaanläggningen
Omfattning

Befintlig anläggning i Sickla under Hammarbybacken byggs ut för grovrening av
avloppsvatten och dagvatten som överförs från nordvästra Stockholm via planerad
Brommatunneln (Figur 10).

Figur 10. Framtida Sicklaanläggningen.
Brommatunneln ansluter under reningsverket på nivå ca -50 till en pumpstation.
Avloppsvattnet pumpas sedan upp till den nya anläggningen på nivå ca +2 för
grovrening med max pumpkapacitet på 6 m3/s.
Mellan pumpstationen och grovreningen kommer det att byggas två schakt för ledningar
och andra installationer samt en förbindelsetunnel. Schakten får dimensionerna 25 x
4,5 m och 20 x 4,5 m, höjden på schakten blir ca 35 m.
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Den nya grovreningen i Sickla omfattar följande anläggningsdelar:
•
•
•
•

Pumpstation på nivå ca -50
Schakt och tunnlar mellan pumpstation och grovreningen
Grovrening, nivå ca -2 - +2
Försedimentering, 10 st bassänger med längden ca 100 m, nivå ca +2

Efter grovrening överförs det grovrenade vattnet till Henriksdal via befintliga
överföringstunnlar för vidare behandling.
4.2

Förutsättningar för bergarbeten

Den nya anläggningen är placerad i berg öster om befintlig anläggning.
Baserat på befintlig anläggning och utförda undersökningar bedöms berget i området
vara av god kvalitet, prognosticerad bergkvalitet 60 % Qbas 4 – 10 och 40 % Qbas 1- 4.
Risk för sämre berg föreligger i sprickzoner och i den sydöstra delen av området där
anläggningen sträcker sig in under en svacka öster om Hammarbytippen.
Grundvattennivå i området har bedömts motsvara nivån på bergöverytan (under tippen,
ca nivå +20 till +30). Mätning av inläckande vatten till befintlig anläggningen visar på
en bergmassa med låg konduktivitet.
Anläggningens utformning är styrd av reningsprocessen med tillhörande
maskinutrustningar och installationer. Begränsad möjlighet föreligger till justering av
layouten för produktionsanpassning. Sammantaget får anläggningen en komplicerad
layout som kommer att bli styrande för bergschakten:
•
•
•
•
•
•
•

En kompakt berganläggning
Layout på två nivåer sammankopplade med schakt och tunnlar
Schakt med komplicerade geometrier
Smala pelare mellan tunnlar och bergrum
Tunnlar och bergrum med vattenförande kanaler
Stora spännvidder i anslutningar mellan bergrum och tunnlar
Höga tunnlar och bergrum

Efter bergschakt ska det gjutas bassänger och kanaler i anläggningen, planerad åtgång
av betong ca 30 000 m3. För att begränsa åtgång av betong ställs höga krav på
utförandet av bergschakten för att minska utfallet av berg samt erhålla önskade
geometrier.
I anslutning till anläggningen finns det vattenförande tunnlar som ska vara i drift under
byggandet av anläggningen. Tunnlarna har påverkat layouten av anläggningen och
kommer att kräva åtgärder under byggskedet för att säkerställa funktionen. För en
bräddningstunnel kommer det att krävas omläggning för att säkerställa funktionen. Efter
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omläggning ska delar av tunneln gjutas igen med betong för att säkerställa stabiliteten i
anslutande bergpelare.
4.3

Injektering

Enligt Miljödom föreligger krav på kontinuerlig förinjektering. Styrande för
injekteringen är ett maximalt inläckage av grundvatten till den nya anläggningen på
60 liter per minut.
Gynnsamt för att uppfylla kravet på inläckage är ett berg med låg konduktivitet och en
kompakt berganläggning.
Genom komplicerade geometrier och höga krav på täthet har planeringen av
injekteringen innefattat detaljerade projektering av samtliga injekteringsskärmar i vissa
områden. Ett exempel är Bromma pumpstation där utförandet av injekteringen blir
styrande för bergschakten (Figur 11).

Figur 11. Planerade injekteringskärmar i Bromma pumpstation.
Genom en horisontell anläggning och stora volymer processvatten kommer det inte vara
möjligt att mäta inläckaget på konventionellt sätt över mätdammar. Uppfyllandet av
tätningskravet under bergschakten kommer att baseras på mätning i kontrollhål och med
verifiering av inläckaget under längre produktionsstopp.
I anslutning till befintlig anläggning kommer injekteringen att begränsas pga. risk för
spridning av injekteringsbruk till vattenförande tunnlar.
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Baserat på ställda krav och förutsättningar för injekteringen kommer följande
injekteringsstrategi att tillämpas:
•
•
•
•
4.4

En eller två skärmar beroende på bergkvalitet (prognos, ca 20 % med dubbla
skärmar)
Kontroll av täthet genom vattenförlustmätning och mätning av utläckande vatten
i kontrollhål efter injektering
Test och förfining av injekteringskonceptet i två tunnlar vid drivning ner till
Bromma pumpstation
Mätning av inläckage av grundvatten till anläggningen vid fyra
produktionsstopp per år
Ombyggnad av bräddningstunnel

Genom den nordvästra delen av anläggningen passerar en bräddningstunnel som ska
vara i drift under byggskedet. Detta kräver omledning av bräddningstunneln samt
igengjutning av befintlig tunnel med betong i vissa områden för att säkerställa
bergstabilitet.
Före bergschakt får påbörjas i den nordvästra delen av anläggningen ska följande
arbeten utföras (Figur 12):
•

Ny tunnel för bräddning ska byggas under den nya anläggningen

•

Efter omläggning gjuts delar av bräddningstunnel igen med betong för att ta upp
laster

•

Igengjutning av bräddningstunneln ska utföras med injekteringsbetong för att
begränsa krympning och erhålla bästa möjliga vidhäftning mot bergytor
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Figur 12. Planskiss över igengjutning av bräddningstunnel.

4.5

Schakt mellan Bromma Pumpstation och Grovrening

För installation av pumprör, hiss och övriga installationer ska det byggas två schakt
mellan Bromma Pumpstation och ovanliggande Grovrening. För att rymma erforderlig
utrustning får schakten geometrier som komplicerar byggandet, sektion 25 x 4,5 m och
20 x 4,5 m, höjden på schakten bli ca 35 m (Figur 13).
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Figur 13. Vertikala schakt mellan Bromma pumpstation och grovrening.

Schakten planeras att byggas med följande metodik:
•
•
•
•
•
•
4.6

Förinjektering från övre respektive undre nivå
Schaktsänkning i pallar om 3 m med succesiv bergförstärkning
Schaktat berg lastas ut neråt via ett raise-borrat stuprör, dimension och läge
bestäms av entreprenören
Konturen i den översta pallen sågas för att säkerställa önskad bergkontur i
tunnelbotten
Successiv bergförstärkning med bultar och sprutbetong under schaktsänkningen
Installation av 6 m långa bergbultar utförs med skarvhylsa pga. en schaktbredd
på 4,5 m
Bromma pumpstation

I Bromma Pumpstation ska det installeras pumpar med tillhörande rör och installationer
för att pumpa avloppsvatten upp till ovanliggande Grovrening.
Funktionsmässiga krav på anläggningen har styrt utformningen av pumpstationen.
Utöver bergrum, tunnlar och anslutande schakt ska det byggas en pumpsump för
anslutning till Brommatunneln. Pumpsumpen får bergteknisk en komplicerad
utformning med mycket liten möjlighet till optimering av layouten (Figur 14).
För bergschakten kommer det att krävas sågning av vissa ytor och kontursprängning
med tätsöm.

Bergteknikdagen 2020

Figur 14. Tvärsektion med konstruktioner och installationer i Bromma pumpstation.
Konstruktionsförutsättningar för pumpsumpen:
•
•

Dimensionerande laster vid normal drift, utvändigt grundvattentryck ca 70 mvp
och invändigt 0 mvp
Dimensionerande laster vid stora regn och servicearbeten, utvändigt
grundvattentryck ca 70 mvp och invändigt 50 mvp

Miljön inne i pumpsumpen kommer att påverka betong- och stålkonstruktioner vilket
medför krav på bergförstärkning med rostfria, syrafasta bergbultar och stålplåtar.
I en senare entreprenad ska det gjutas flera betongbarriärer mellan våta och torra delarna
av pumpstationen. Barriärerna kräver förankring med förspända stag och omfattande
kontaktinjektering.
5

Diskussion

Berganläggningarna i Henriksdal och Sickla har skilda förutsättningar för
bergbyggande. Henriksdal är en befintlig anläggning i drift där nästan samtliga
bergarbeten utförs i eller mycket nära befintlig anläggning. Anläggningen i Sickla är till
sin karaktär en ny anläggning men som är geometriskt komplicerade och i vissa delar
svår att bygga.
Dessa förutsättningar har ställt stora krav på utförandet av bergarbeten och samverkan
mellan bergprojektör, byggledning och övriga medverkande teknikområden. För arbeten
i befintlig anläggning har projekteringen utförts i nära samarbete med entreprenören där
värdefull erfarenhet av bergbyggande i trånga utrymmen och val av arbetsmetoder och
utrustning tillvaratagits.
För att möta dessa förutsättningar planerades tidigt en strategi för genomförande av
bergarbeten. Planeringen omfattade kommersiella övervägande likväl som tekniska.
Målsättningen har varit kontrakt med begränsad omfattning av Ändrings – och
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Tilläggsarbeten. Beslut togs att entreprenaderna skulle genomföras som
utförandeentreprenader med tydliga beskrivningar över hur olika arbeten ska
genomföras och med detaljerade mängdförteckningar.
Projekteringen har underlättats av en kompetent beställare där snabba beslut har kunnat
tas i en liten projektgrupp efter diskussion och värderingar, som exempel kan nämnas
att anläggningen under arbetet med bygghandlingen kompletterades med flera
arbetstunnlar för ett effektivt byggande.
För Henriksdal och Sickla genomförs bergarbeten som rena bergentreprenader med liten
omfattning av anläggningsarbeten. Detta har påverkat bergprojekteringen och mycket
fokus har lagts på innehålla teoretisk bergkontur för att minska kostnaderna för
efterföljande betonggjutningar. Stor kraft har också lagts på att tidigt säkerställa
utformningen av olika bergutrymmen, bland annat genom 3D modelleringar och
användning av begreppet ”låst bergkontur”.
Projektering av berganläggningar syftar till att det skapas ett bergutrymme kring en
funktion, i detta projekt reningngsverk för avloppsvatten. Detta innebär att många
teknikområden påverkar anläggningens utformning och att detaljeringsgraden i
projekteringen varierar i tiden. Medan teknikområdet Berg upprättar bygghandlingar
och förfrågningsunderlag arbetar andra teknikområden på Systemhandlingsnivå. Det är
nödvändigt att samtliga medverkande inser att berglayouterna inte kan justeras i senare
projektskeden.
I Henriksdal påbörjades bergarbetena 2015 och erfarenhetsåterföring har varit viktig för
planering av kommande arbeten. För att minska risken för omtag infördes begreppet
”låst bergkontur”. Begreppet ”låst bergkontur” har tydliggjort kravet på att samtliga
medverkande tidigt måste bestämma utrymmesbehovet för olika anläggningsdelar och
att senare ändringar blir mycket svåra att utföra.
Till dags dato, februari 2020, är påbörjade bergentreprenader i Henriksdal i princip
slutförda och med önskat resultat. Arbetena i Sickla har påbörjats och med hänsyn till
komplexitet och storlek bör erfarenheterna av dessa arbeten redovisas på en kommande
bergteknikdag.
Erfarenheterna från Henriksdal visar att komplicerade bergarbeten kan utföras som
planerat och med begränsad påverkan på pågående drift genom god planering. Genom
ökade krav på kontursprängning har önskade konturer erhållits vilket reducerar
kostnaderna för efterkommande betonggjutningar. Stabila konturer har erhållits som
också reducerar framtida behov av bergunderhåll.

Bergteknikdagen 2020

