








1 Inledning

1.1 Beskrivning och syfte

Dagvatten från Blekholm stunnelns och Klaratunnelns trafikytor innehåller alltför mycket
föroreni ngar (tungmetaller, korrosions- och förslitningsprod ukter från fordon,
beläggningsma terial, olja mm). Detta dagvatten leds tillsammans med spillvatten i det
kombinerade lednin gssystemet till reningsve rken och förorenar där avloppsslammet.

Enligt Stockho lms stads Dagvattenstrategi får inte avloppsvatten från spolning av vägtunn lar
ledas till recipienter eller avloppsreningsve rk utan föregående rening. 1 syfte att rena detta
vatten har därför en sedimenteringsa nläggning uppförts i det befintliga serviceutrymmet
mellan Blekholmstunnelns norr- och södergåe nde tunn elrör, samt att en ombyggnation gjort s
av pumpstationerna som hör till Klaratunneln.

1.2 Bakgrund och utgångsläge

Avloppsvatten som avbördas från tunneln utgörs av:
• Spolvatten (tvättvatten från tunnelrengöring)
• Dagvatten
• Smä ltvatteu

BLEKHOLMSTUNNELN

Projektet rörande Blekholmstunneln omfattade utförande av ett nytt sedimenteringsmagasin
för spol- och dagvatten samt ombygg nad av pumpgropar i befintli ga serviceutrymmen i
tunneln. l omfattningen ingick även ombygg nad samt nybyggnad av driftstyran läggning för
objektet.

För dimensioneringen beräknas att spolning med en spolbil motsvarar ca 30 liter per meter
tunnelrör. Allt detta vatten når inte avvattningssystemet, utan en stor del fastnar på ytorna i
tunneln och avdunstar.

Mängden dagvatten som avbördas via tunn eln beror på hur stora ytor som avleds till
tunnelmynningarna. Huvudsakligen är det ramp en mot Klarabergsviadukten som bidrar med
några större dagvattenmängder. Beräkningar med avseende på rampens area ger ett flöde på
ca 13 1/ till 16 I/s.

Mängden smältvatten som alstras från snö och is som förs in i tunneln av fordon beror på
mängden fordon och uppskattad tillförsel per fordon. Denna mängd är svår att kvantifiera men
torde vara relativt liten i förhållande till vattentillförseln vid spolning och
dagvatteninströmning från regn.

Befintliga ledningar

Spol- och dagvatten från de båda tunne lrören avleds via rännor placerade vid sidan av
körbanan. Vattnet som samlas upp i rännorna avleddes tidigare direkt till det kommunala
avloppsnätet via två utlopp . Det större, norra, utloppet tar emot vatten från c:a 600 meter
tunnelrör. Detta motsvarar enligt beräknin garna över spolvattenmängd en tillförd
spolvattenvo lym på ca 20 m' . Utloppet är placerat ungetar mitt i tunneln och löper vinkelrät ut
från tunne ln para llellt med en dagvattenledning (1200 mm) och två kylvatten ledningar (1000
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2 Mål och resultat

2.1 Projektmål oc h deras uppfyllelse

Proj ektets mål var att avlägsna föro reningar från Blekholmstunnelns och Klaratunnelns spol-,
spill- och smä ltvatten genom att uppföra en sedimenteringsa nläggning, respektive
ombyggnation av pump gropar. De föroreningar som man önskade avlägsna specificerades i
projektbeskrivningen. Önskad reningseffektivitet i sed imenteringsmagas inet har också
spec ificerats i projektbeskrivningen (80-90%).

För att undersöka om projektmålet har upp fyllts efter driftsättnin g av anläggningen
genomfö rdes provtagningar och analys av inkommande respektive utgående vatten.
De ämnen som skulle analyseras redov isas nedan och om de klarat det reningskrav som
speci fice rats (OK / Ej OK) .

För totalkväve, har dock ej önskad reningsgrad uppfyllts genom sedimenteringsmagasinets
funktion. En stor del av tota lkvävet finns i vatten som lösta joner och befinner sig i vattnet i
vätskefas. Därav sedimenterar och avskiljs inte totalkväve i vatten på samrna sätt som de
andra föroreningarna.

BLEKHOLMSTUNNELN
För detaljerad infomation gällande halter och procentue ll reningsgrad hänvisas till bilaga
"Rapport gällande provtagning av renat vatten efter sedimentering i nyinstallerat
sedimenteringsmagasin i Blekho lmstunneln".

Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Bly {Pb)
Zink (Zn)
COD-C r
Totalfosfor (P-tot)
Totalkväve (N-tot)
Suspendera t material

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Ej OK
OK

KLARATUNN ELN
För deta ljerad infomation gällande halter och procentuell reningsgrad hänvisas till tabell
"Uppskattade föroreningshalter och reningseffekter för pumpstationerna i Klara tunneln", i
"PM Provtagning Klaratunneln",

Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
COD-Cr
Totalfosfor (P-tot)
Totalkväve (N-tot)
Suspenderat mate rial

OK
OK (70-98 %)
OK
OK
OK
Ej testat
OK (60-90 %)
Ej OK
OK
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