MALMÖ AVLOPPSTUNNEL
Underlag för beslut avseende eventuell tidigareläggning
2020-06-24

Version 2.0

Författare: Stefan Milotti
Annika Sundström
Åsa M Andersson
Lena Hellberg
Göran Johnsson
Charlotte Rask

Malmö avloppstunnel | 1

Malmö avloppstunnel | 2

Innehållsförteckning
1

Inledning ......................................................................................................................................... 3

2

Avgränsningar ................................................................................................................................. 4

3

Nuläge Malmö avloppstunnel......................................................................................................... 5

4

5

3.1

Bakgrund ................................................................................................................................. 5

3.2

Gällande beslut ........................................................................................................................ 5

3.3

Aktuell planering ..................................................................................................................... 5

Angränsande projekt ...................................................................................................................... 7
4.1

Nya Sjölunda (NS) .................................................................................................................... 7

4.2

Överföring Lund-Malmö (ÖLM) ............................................................................................... 8

4.3

Nyhamnen ............................................................................................................................... 9

4.4

Öresundsmetron ................................................................................................................... 10

Ämnesområden ............................................................................................................................ 11
5.1

Tillståndsprövning ................................................................................................................. 11

5.2

Upphandling .......................................................................................................................... 12

5.3

Finansiering ........................................................................................................................... 12

5.4

Samordningsvinster ............................................................................................................... 13

5.4.1

Personal ......................................................................................................................... 13

5.4.2

Pumpstation Sjölunda ................................................................................................... 13

5.4.3

Entreprenader ............................................................................................................... 14

5.5
6

Miljönyttor............................................................................................................................. 14

Diskussion och slutsats ................................................................................................................. 16
6.1

Fördelar tidigareläggning ...................................................................................................... 16

6.2

Nackdelar tidigareläggning .................................................................................................... 16

6.3

Slutsats .................................................................................................................................. 16

Malmö avloppstunnel | 3

1 Inledning
Detta dokument har tagits fram som ett internt beslutsdokument inom programmet Hållbar
avloppsrening i ett växande Skåne.
Malmö-Lund-regionen har en stark befolkningstillväxt, vilket gör att avloppsvattnets mängd
ökar. Samtidigt ställs allt högre miljökrav, vilket gör att befintligt avloppsnät och
avloppsreningsverk behöver uppdateras för att klara framtiden. VA SYD möter utmaningarna
genom en regional satsning; Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne som utgörs av tre
projekt:




Nya Sjölunda (NS)
Överföring Lund-Malmö (ÖLM)
Malmö avloppstunnel (MAT)

I dagsläget ligger tidplanen så att NS och ÖLM byggs ungefär samtidigt, medan MAT blir
färdigställd och driftsatt ca 5 år efter NS, allt enligt ett inriktningsbeslut från
kommunfullmäktige Malmö 2019-11-20. Frågan har väckts om det kan innebära fördelar att
tidigarelägga MAT, innebärande att alla tre projekt i programmet byggs och driftsätts i princip
samtidigt. Syftet med denna rapport är att redogöra för vad det kan innebära att tidigarelägga
projekt MAT i förhållande till gällande inriktningsbeslut.
De frågeställningar som rapporten skall belysa är;
När är det bäst i tid att anlägga Malmö avloppstunnel? Skall tidplanen ligga fast som det gör i
dag eller skall Malmö avloppstunnel tidigareläggas och tas i drift ungefär samtidigt som
överföringsledning Lund-Malmö?
Projekt ÖLM utreder två alternativ, dels ledningar som förläggs i mark med tillhörande
pumpstationer, dels en djup självfallstunnel i kalkberget från Källby (Lund) till Sjölunda
(Malmö). Frågeställningen kring eventuell tidigareläggning av MAT beaktar båda dessa
alternativ.

Bild 1. Föreslagen sträckning av Malmö avloppstunnel.
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2 Avgränsningar
Malmö avloppstunnel är fortfarande i ett tidigt projekteringsskede, och det är i dagsläget inte
möjligt att exakt ange när bästa tid för idrifttagande kan ske. Denna frågeställning är något
som den fortsatta projekteringen av samtliga tre delprojekt kommer att ge svar på, i det fall
tidplanen för MAT justeras.
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3 Nuläge Malmö avloppstunnel
3.1 Bakgrund
Tryckavloppssystemet, som avleder avloppsvatten från Turbinen i centrala Malmö till Sjölunda
är underdimensionerat och av varierande ålder, funktion och kvalitet. Det medför
föroreningsbelastning av Malmös vattenområden, genom bräddning vid stora tillflöden, och är
förknippat med risk för källaröversvämningar och andra konsekvenser för infrastruktur och
vattenmiljöer. Genom sitt läge utgör det nuvarande tryckavloppssystemet hinder för Malmös
stadsutveckling i Nyhamnen.
Målsättningen med att ersätta nuvarande tryckavloppssystem med en avloppstunnel är att
säkerställa och förstärka transporten från Malmö till Sjölunda på lång sikt, vilket bl. a. innebär:






ett avloppssystem som möter befolkningstillväxten,
ett driftsäkert system som garanterar säker transport av avloppsvatten på lång sikt,
förutsättningar för utveckling av staden,
minimerad miljöpåverkan,
kostnadseffektiv hantering och rening av avloppsvatten.

3.2 Gällande beslut
Baserat på föregående utredningar (2016-2018) inkom VA SYD till Malmö stad den 5 november
2018 med förslag till inriktningsbeslut att bygga MAT. Förslaget vilade på inriktningen att
byggnationen påbörjas i slutet av utbyggnadsperioden av Sjölunda avloppsreningsverk. Malmö
kommunfullmäktige godkände VA SYDs förslag till beslut den 20 november 2019.

3.3 Aktuell planering
Projekt MAT drivs och planeras i nuläget utifrån att tillståndsökan till mark- och
miljödomstolen (MMD) ska kunna lämnas in gemensamt med övriga projekt, Nya Sjölunda och
Överföring Lund-Malmö.
Aktuella utredningsfrågor för MAT och ÖLM tunnel är framförallt kopplade till tunnelns
sträckning i plan och djup, miljökonsekvenser och utformning av Sjölunda pumpstation.
Djupläget för MAT blir styrande för vilket djup en eventuell tunnel Lund-Malmö kan byggas på,
för att få en samverkanseffekt.
Tekniska handlingar som tas fram i kommande skede ska utgöra underlag för upphandling av
entreprenör och för tillståndsansökan. Baserat på gällande inriktningsbeslut är tanken att MAT
kan driftsättas 5 år efter att Nya Sjölunda tagits i drift. Byggtiden är i nuläget beräknad till 4-5
år.

Malmö avloppstunnel | 6

Tabell 1. Huvudmilstolpar i gällande tidplan (juni 2020) för HAR-programmet. Tider för MAT
enligt gällande inriktningsbeslut.
Aktivitet
Inriktningsbeslut
Beslut ÖLM tunnel/ledning
Genomförandebeslut
Inlämning MMD
Miljötillstånd
Idriftsättning Nya Sjölunda
Idriftsättning ÖLM
Idriftsättning MAT

Tid
nov-20
jan-21
jan-22
mar-22
apr-24
jun-30
jun-30
dec-34
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4 Angränsande projekt
4.1 Nya Sjölunda (NS)
Genom att välja avloppstunneln i stället för nuvarande ytförlagda tryckledningssystem fås en
ökad utjämningskapacitet, vilket medger bl.a. ett lägre maxflöde till Sjölunda avloppsreningsverk.
Fördelar med tidigareläggning av MAT ur Nya Sjölundas perspektiv kan sammanfattas enligt
följande:
-

Avloppssystemet får direkt tillgång till en stor utjämningsvolym i Malmö.
Peakbelastningar i både flöde och föroreningsmängd kan minskas, vilket ger en
jämnare belastning på Nya Sjölunda och bättre förutsättningar för att driva verket
optimalt.

-

I designen av Nya Sjölunda behöver två olika scenarier inte beaktas, vilket är fallet med
senareläggning av MAT. De två scenarierna är Nya Sjölunda med befintligt tryckavlopp
i Malmö fram till 2034 resp. Nya Sjölunda med MAT i Malmö från 2035-2045. Kan
tunnelvolymen finnas på plats redan vid driftsättning av Nya Sjölunda, kan designen
göras kostnadseffektivare och bättre. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur mycket
detta kan påverka designen och ytterligare analyser krävs.

-

Att ha två olika scenarier, som ska beskrivas i miljötillståndet, istället för en gemensam
inkopplingstidpunkt, kan innebära att en hel del uppgifter måste redovisas och utredas
dubbelt. Framför allt gäller detta maxflöden, bräddningar vid Sjölunda och på
ledningsnätet, samt dess påverkan recipienten.

-

Nya Sjölunda får två intrimnings- och optimeringsperioder om MAT är klar flera år
efter att ÖLM kopplas in. Om MAT är klar samtidigt som ÖLM behöver ingen ny
anpassning göras senare vilket gör det mer effektivt.

-

Det blir lättare att avprova eventuella funktions- och utförandekrav mot entreprenörer
som berörs av gränssnittet och inkoppling av tunnelpumpstationen och MAT och ÖLM
är klara samtidigt. Om MAT kopplas in 5 år efter att Nya Sjölunda är färdigt finns risk
att brist i funktioner i Nya Sjölunda upptäcks först då, och blir svåra att driva mot en
konstruktör/entreprenör.

-

Att ha tillgång till tunnelvolymen när avprovningar och tester ska göras inne på Nya
Sjölunda kan vara en fördel, eftersom man kan lagra upp en stor volym avloppsvatten
och sedan testköra med olika flödesbelastningar på reningsverket och olika
processteg. Finns bara tryckavloppssystemet att tillgå måste dessa tester vänta tills
flödet är gynnsamt dvs att det regnar lagom mycket.

-

Tunnelvolymen kan användas när omkopplingar ska göras inne på Sjölunda genom att
helt stoppa inflödet till Sjölunda under vissa omkopplingsmoment. Omkopplingar
kommer att göras under hela Nya Sjölundas ombyggnadsperiod så ju tidigare MAT kan
vara färdig desto större fördel.
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Nackdelar med tidigareläggning av MAT ur Nya Sjölundas perspektiv:
-

Om marknaden på entreprenörer som kan utföra entreprenaderna för MAT, ÖLM och
Nya Sjölunda är begränsad kan det vara svårt att kontraktera alla dessa samtidigt. Dock
vänder sig tunnelprojekten och utbyggnaden av Nya Sjölunda till olika typer av
entreprenörer, vilket gör att det inte borde inkräkta alltför mycket på upphandlingen
av Nya Sjölunda.

-

Det kan vara utmanande att driftsätta och driva två stora processanläggningar
samtidigt, som påverkar varandras prestanda. Både pumpstationen och
tunnelvolymen en stor inverkan på Nya Sjölundas drift och reningsresultat. Försening i
MAT kan medföra negativa konsekvenser för Nya Sjölunda i form av stillestånd,
avprovningar som måste invänta, försenade avslutningsarbeten etc. En längre
försening, t ex 2 år, kan även innebära problem med att upprätthålla utsläppsresultat
för Nya Sjölunda, då tunnelns utjämnande funktion inte går att utnyttja.

4.2 Överföring Lund-Malmö (ÖLM)
I projekt Överföring Lund-Malmö studeras två alternativ, dels avloppstunnel och dels
markförlagda ledningar. Väljs en tunnel från Lund kan de två projekten (MAT och ÖLM)
samordnas och effektiveras bl.a. genom den gemensamma pumpstationen för inkopplingen till
Nya Sjölunda och endast byggetablering vid ett tillfälle i Sjölunda.
I det fall en tunnel väljs kommer tunnlarna (MAT och ÖLM) blir sammankopplade vid
pumpstationen i Sjölunda. Detta leder till att Malmö avloppstunnel kan fungera som ett
bräddvattenmagasin vid kraftiga regn för avloppstunneln från Lund. Bräddningsfunktionen
syftar till att skydda uppströms bebyggelse från översvämning, och ur detta perspektiv blir det
ofördelaktigt med senareläggning av MAT i förhållande till ÖLM.

Bild 2. Principskiss för tänkta anslutningspunkter till regionalt avloppsreningsverk i Malmö (Nya
Sjölunda).
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4.3 Nyhamnen
Malmö Stads planerade omvandling av Nyhamnen ger möjlighet att utveckla och utvidga
Malmös stadskärna mot vattnet. Malmö kommunfullmäktige godkände i december 2019 den
fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Nyhamnen. I omvandlingen av Nyhamnen är rekreation i
och nära vattnet viktiga planeringsriktlinjer.
Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis under flera decennier. I huvudsak kommer den
att starta från centralstationen i sydväst. I figuren nedan visas föreslagen utbyggnadsordning enligt
gällande översiktsplan.

Bild 3. Föreslagen utbyggnadsordning enligt gällande översiktsplan för Nyhamnen (Malmö
stad, december 2019)
Tryckavloppsledningarna från Turbinen till Sjölunda passerar genom utbyggnadsområdet.
Som framgår av den föreslagna etappindelningen kommer dessa ligga kvar i drift under vissa
etapper av områdets omvandling. Att flytta och lägga om dessa ledningar är kostsamt och
förenat med stora risker.
Sammantaget kan en tidigareläggning av MAT påverka utbyggnaden av Nyhamnen positivt.
Det blir t ex lättare att fylla upp marken vid Frihamnsviadukten då hänsyn inte måste tas
hänsyn till tryckavloppsledningar. Dyra och riskabla omläggningar kan också elimineras och
ytor frigöras för den växande staden.
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Bild 4. Svårflyttade ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp igenom planområdet för
Nyhamnen (mörkgrå yta).

4.4 Öresundsmetron
För närvarande utreds en ny tågförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö, Öresundsmetron.
Eventuell korsningspunkt mellan Öresundsmetron och en avloppstunnel har studerats. I
nuläget planeras de två tunnlarna på behörigt avstånd från varandra, både i plan och djup.
Tidsaspekten för MATs genomförande i relation till Öresundsmetron bedöms inte som kritisk
eller betydande.
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5 Ämnesområden
5.1 Tillståndsprövning
VA SYDs beslut om gemensam miljöprövning (samprövning) baseras framför allt på den starka
kopplingen mellan programmets olika delar och deras totala påverkan. Kopplingen beror
främst på vilken rening av spillvatten Nya Sjölunda ska dimensioneras för. Reningsgraden beror
på belastningens storlek från anslutande avloppsledningssystem. Den starka kopplingen beror
även på bräddningsfrågan, och planen är att dimensionera MAT för så stora flöden vid regn
vilket gör att bräddning till kanalerna kan minimeras. Om överföringen från Lund till Malmö
genomförs med en tunnel, kommer MAT även att hantera bräddning från tunneln, vilket
innebär att påverkan på recipienterna kraftigt minskar.
Advokatfirman Delphi, programmets juridiska ombud, har värderat att mark- och
miljödomstolen sannolikt inte kommer att acceptera en uppdelad prövning, utan kommer att
hantera ärendet som en samprövning, oavsett om VA SYD lämnar in underlag för uppdelad
prövning eller inte. I miljödomen kommer det att anges arbetstid för vattenverksamhet, enligt
miljöbalken kapitel 11. Med arbetstid avses den tid som vattenverksamhet får pågå. Arbetstid
brukar sättas till max 10 år. I miljödomen kommer det även att anges igångsättningstid baserat
på ansökan. Med igångsättningstid avses den tidsrymd då den aktuella verksamheten ska vara
färdigbyggd och i drift. Igångsättningstid brukar sättas till 7-10 år.
Om MAT ska genomföras efter övriga projekt kommer varken en arbetstid eller en
igångsättningstid kunna hållas. Bakgrunden till detta förfaringssätt är att miljökraven ständigt
ändras och riskerar att bli för gamla om inte tiden för verksamhetens idrifttagande begränsas.
Det går att söka förlängning för t ex igångsättningstid, men det är oklart om mark- och
miljödomstolen kommer att bevilja en sådan ansökan.
Söks tillstånd för en verksamhet för lång tid innan den skall tas i drift, innebär detta en risk för
byggherren, eftersom det kan tillkomma krav innan byggstart. I värsta fall riskerar VA SYD att
stå med ett tillstånd som inte längre är aktuellt för MAT, eftersom justeringar har gjorts i
tunnelns utformning under den tidsrymd som projektet avvaktat byggstart. Miljökraven måste
överensstämma med underlaget som är inlämnat till mark- och miljödomstolen. Brister i
underlaget som VA SYD önskar bearbeta, innebär i värsta fall att en ny tillståndsansökan måste
upprättas och lämnas in.
En tidigareläggning av MAT innebär att det inte behöver göras extra utredningar för interimlösningar och förslag på tillfälliga villkor och kontrollplaner i tillståndsansökan. Det kan
exempelvis gälla bräddning, recipientbedömning, hantering av överskottsvatten, masshantering, buller, utsläpp till luft, trafikomläggningar och anslutning av medlemskommunernas
avloppsledningsnät.
En tidigareläggning av MAT bidrar till omfattningen av miljöpåverkan och miljökonsekvenser
minskas om MATs byggaktiviteter samordnas med byggaktiviteter för Nya Sjölunda och en
tunnel mellan Lund och Malmö. Miljöpåverkan och miljökonsekvenser sker under en kortare
period framför allt i anslutning till Nya Sjölunda. Vidare blir det en kraftig minskning av
bräddningar till kanalerna, då omhändertagande av vatten i MAT tidigareläggs.
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5.2 Upphandling
Om MAT tidigareläggs finns möjligheten att göra en gemensam upphandling av de båda
tunnelentreprenaderna, om överföringen från Lund till Malmö förläggs som tunnel. Genom att
avtalsvärdet blir större kommer sannolikt intresset hos internationella aktörer att öka.
Samtidigt kommer sannolikt flertalet lokala (läs svenska) entreprenörer att falla ifrån eller som
blivit allt vanligare att det bildas joint ventures (JV) mellan svenska och internationella
entreprenörer, då storleken och komplexiteten ökar. Att öka intresset på den internationella
marknaden är intressant eftersom antalet tillgängliga entreprenörer specialiserade på
tunnelbyggnation ökar.
En gemensam entreprenad medför flera samordningsvinster som sannolikt gör att det totala
priset kommer att kunna sjunka något. Bland annat kräver en tunnelentreprenad en
omfattande etablering, t ex kommer det troligtvis att krävas en anläggning för gjutning av
tunnelelement. Att genomföra byggandet av båda tunnlarna samtidigt kan även medföra en
viss risk att mätta marknaden.
Dessa samordningsvinster är mest uttalade ifall det blir tunnel från Lund och inte en ledning
mellan Lund och Malmö. Eftersom borrning av tunnel och anläggande av ledning i jordschakt
är helt olika typ av entreprenader kommer inte samma samordningsvinster. Dock kan båda
entreprenaderna vara attraktiva för samma entreprenörer vilket gör att en gemensam
upphandling skulle kunna utmynna i flera intresserade entreprenörer vilket är gynnsamt för
entreprenadpriset.
För att säkrare kunna bedöma konsekvenserna av en samtidig förläggning av MAT och ÖLM ur
ett upphandlingsperspektiv behöver en djupare analys göras. I den behöver man både titta på
leverantörsmarknaden och vilka andra liknande entreprenader som skulle kunna komma att
genomföras i närområdet (Sverige/Norra Europa) under samma tid.

5.3 Finansiering
Programmet har möjlighet att söka EU-bidrag för de olika projekten inom programmet. Om
projektkostnaden fördelas på färre antal år blir det troligen mer intressant för EU att bidra till.
Räntan är i dagsläget mycket låg, men det finns dock en viss inflation i marknaden och
huruvida inflationen kommer att öka på sikt är idag osäkert. Normalt ökar inflationen när
penningmängden ökar vilket just nu sker när alla centralbanker ökar likviditeten på
marknaden, men samtidigt tror man att covid-19 just nu hämmar denna utveckling. På sikt
ökar dock risken och ju längre fram i tiden Malmö avloppstunnel planeras att byggas det
svårare blir det att bedöma den risken.
VA-taxan kommer behöva höjas i ett tidigare skede vid en tidigareläggning, trots lägre
byggherrekostnader, då anläggningarna inom HAR kommer att tas i drift ungefär samtidigt och
det är då avskrivningskostnaderna för respektive anläggning kommer att vara som störst.
Genom att sprida ut driftstarterna över tid går det att hålla kostnadstopparna lite lägre, och
därmed behöver inte VA-taxan höjas lika mycket på en gång.
Tidigareläggning av avloppstunneln kommer att påverka finansieringen över tid. Eftersom
avloppstunneln är en del av de tre stora projekten inom HAR, som alla är tunga finansiellt,
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finns en fördel med att sprida finansieringen över tid, där Malmö avloppstunnel ligger sist i
färdigställandeplanen idag. Genom att tidigarelägga avloppstunneln medför det att
finansieringen av de tre projekten sker ungefär samtidigt. Finansiärerna (läs kommunerna)
behöver då låna upp mer pengar under en kortare tidsperiod, jämfört med den tidsplan som
finns nu. En eventuell osäkerhet kring kapitaltillgången finns också, då en tidigareläggning av
Malmö avloppstunnel gör att VA SYD är i behov av mer kapital på kort sikt.
Valutan är en riskfaktor som blir större om det byggs en tunnel i Malmö samt tunnel/ledning
mellan Lund och Malmö samtidigt, då det lockar utländska leverantörer.

5.4 Samordningsvinster
5.4.1 Personal
Både MAT och ÖLM är stora projekt jämfört med VA SYDs storlek och erfarenhet och blir med
Nya Sjölunda de största projekten i VA SYDs historia. Detta innebär att projekten kommer att
kräva tid och resurser från den egna organisationen.
I det fall båda projekten drivs samtidigt skulle det bli resursmässigt tungt för beställaren, men
det finns även samordningsvinster att göra. Vissa nyckelkompetenser kan utnyttjas i båda
projekten samtidigt, och två stora projekt skulle kunna attrahera mer erfarna kompetenser till
projekten. Som tidigare är dessa samordningsvinster störst för två tunnelprojekt jämfört med
det fall då en ledning (ÖLM) och en tunnel (MAT) skall anläggas.
Två stora parallella projekt riskerar att skapa resurskonflikter då personer i projekten och i
linjeorganisationen delas av två stora projekt. Personalresurser är en förutsättning för att
kunna genomföra ett lyckat projekt, och självklart innebär det en negativ påverkan om två
stora projekt måste konkurrera för att säkerställa sitt resursbehov. Resurskonflikter kan dock
elimineras genom bra resursplanering och konsultupphandling.

5.4.2 Pumpstation Sjölunda
Om båda tunnlarna kan kopplas in samtidigt i pumpstationen vi Sjölunda avloppsreningsverk
förenklar denna dimensionering och idrifttagande av pumpstationen. Skulle ÖLM bli klar flera
år före MAT får pumpstationen först var i drift under flera år med ett flöde, och när MAT
senare blir inkopplad, måste pumpstationen modifieras för att klara av det ökade flödet.
Det är svårt att koppla in en tunnel till en pumpstation under full drift, vilket skulle bli fallet om
ÖLM är i drift flera år innan MAT blir klar. Skulle detta scenario uppstå är det av yttersta vikt
att förbereda inkopplingen av MAT redan vid anläggningen av pumpstationen. Då kan tillfälliga
anslutningar göras som möjliggör inkoppling vid en senare tidpunkt.
Om ÖLM byggs som tunnel blir det svårare att senarelägga MAT pga det begränsade utrymmet
vid Sjölunda. En tunneldrivning av MAT förutsätter att tunnelborrmaskinen kan starta i
Sjölunda, och att schakten som den sänks ner i, är samma schakt som senare blir en del av
pumpstationen. Om MAT färdigställs 5 år efter det att ÖLM tunnel kopplats in måste ett nytt
schakt för tunneldrivningen byggas. Ytterligare ett 30 meter djupt schakt med en diameter på
ca 20 meter blir mycket svårt att få plats med på den aktuella ytan utanför Sjölunda.

Malmö avloppstunnel | 14

5.4.3 Entreprenader
En tidigareläggning av Malmö avloppstunnel skulle ge en lägre byggherrekostnad för
programmet HAR i sin helhet. Det finns övergripande kostnader för en programledning som är
konstanta så länge programmet har projekt att färdigställa. Kortas byggtiden blir därmed
denna kostnad lägre. Det blir även lättare att koordinera med övriga projekt som byggs under
samma tid och därmed underlättas också riskhanteringen.
Skulle både MAT och ÖLM byggas samtidigt kan vissa delar av entreprenaderna samordnas.
Det kan handla om etablering, betongtillverkning osv. Liksom i tidigare resonemang blir det
flest samordningsvinster i det fall ÖLM byggs som en tunnel. Samordning kan även innebära
problem med gränsdragningar/gränssnitt mellan olika entreprenörer om de två projekten
skulle tillfalla olika entreprenörer.

5.5 Miljönyttor
De samhälls- och miljömässiga fördelarna med att genomföra projekt MAT, jämfört med att
bibehålla och renovera befintligt tryckavloppssystem är många och kan sammanfattas i
följande nyttor:


minskade risker för störningar i staden – de gamla ledningarna med dess läge utgör
risk för störningar i staden. Ett nytt system säkrar en effektivare transport av
avloppsvatten till Sjölunda avloppsreningsverk för lång tid framöver,



robustare system som möter befolkningsökningen genom högre kapacitet –
avloppstunneln byggs med kapacitet som kan hantera Malmös befolkningsutveckling
på mycket lång sikt (tidsperspektivet dimensionering och utformning är 100 år),



minskad miljöpåverkan på Malmös vattenområden – förutsättningar för bättre hälsa,
miljö och rekreation



förbättrade förutsättningar för stadsutveckling – en tunnel byggs på betydande djup
under markytan och betryggande avstånd från övrig infrastruktur,



minskad risk för källaröversvämningar – lokalt, i central bebyggelse vid till exempel
Turbinens pumpstation,



minskade kostnader vid bygget av det nya reningsverket vid Sjölunda genom
förbättrad funktion av avloppssystemet – genom tunnelns magasinerande funktion
blir reningen vid Sjölunda effektivare och besparingar kan göras vid utbyggnad av
verket.

Samtliga av dessa nyttor är starkt kopplade till VA SYDs mål:




Vara en av Europas 10 mest effektiva va- och avfallsorganisationer år 2025
Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030

Avloppstunnel ger möjlighet till effektivare styrning och avloppsvattenrening. Den relativt
stora utjämningsvolymen med en tunnel ger större möjligheter till styrning än i ett
tryckavloppssystem.
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Utjämningskapaciteten leder även till kostnadsbesparingar i utbyggnad av det nya
reningsverket och ökad effektivitet för processen på Sjölunda. Därutöver minskas risken för
rörbrott, pumphaveri och skador på infrastruktur. Det dagliga driftbehovet reduceras och
koncentreras till endast en pumpstation belägen vid Sjölunda.
Kopplat till målet ”Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation…” utgör bräddningen
en viktig komponent. Med möjligheten att utjämna stora avloppsflöden vid kraftiga regn
medför en avloppstunnel att bräddningen till innerstadskanalerna i princip kan byggas bort.
Däremot medger ett nytt tryckavloppssystem bara en mindre reduktion.
Beräkningar visar att med en avloppstunnel minskar de årliga bräddningarna till kanalerna och
Östra hamnen med 90 %, sett över en längre tidsperiod. Till Sege å minskar bräddningen med
50 %. Med ett nytt tryckavloppssystem har bräddningarna till kanalerna beräknats minska med
20 % medan det till övriga recipienter inte sker någon förändring mot dagens situation.
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6 Diskussion och slutsats
6.1 Fördelar tidigareläggning
De största fördelarna med en tidigareläggning av Malmö avloppstunnel är:










I och med att samprövning av miljötillstånd planeras, kommer tiderna som meddelas i
miljödomen kunna hållas vid tidigareläggning, vilket mest sannolikt inte blir fallet om
Malmö avloppstunnel byggs efter Nya Sjölunda.
Det är svårt att bygga MAT efter att ÖLM kopplats in pga. den begränsade ytan vid
Sjölunda och att det då behövs ytterligare ett schakt vid pumpstationen.
MAT ger många miljönyttor som inte är möjliga med dagens system. Följaktligen
gynnas stadsutvecklingen vid tidigareläggning, där bl a omvandlingen av Nyhamnen är
starkt kopplad till att tryckavloppsnätet ersätts med avloppstunnel.
Byggherrekostnader blir lägre genom att de båda entreprenaderna kan samordnas och
samutnyttja resurser i byggskedet.
För Nya Sjölunda innebär tidigareläggning en fördel framförallt genom att verket kan
driftsättas och drivas optimalt redan från början. Intrimningen gynnas genom tunnelns
magasinerande funktion.
Minskade störningar i staden vid rörbrott eller liknande. Även om Malmö
avloppstunnel ger stor påverkan under byggskedet, kommer påverkan på lång sikt att
bli mindre med ett säkrare va-system.

6.2 Nackdelar tidigareläggning
Den största nackdelarna med en tidigareläggning av Malmö avloppstunnel är:




Tung finansiering för Malmö stad med byggnation av Nya Sjölunda och Malmö
avloppstunnel samtidigt.
Resursmässigt tungt för beställaren med tre stora projekt, varav två tunnelprojekt som
skall byggas samtidigt.
Begränsad arbetsplats i Sjölunda som ska rymma tre entreprenader samtidigt.

6.3 Slutsats
Den här rapporten syftar till att ge svar på de inledande frågorna: När är det bäst i tid att
anlägga Malmö avloppstunnel? Skall tidplanen ligga fast som det gör i dag, eller skall Malmö
avloppstunnel tidigareläggas och tas i drift samtidigt som överföringsledning Lund-Malmö?
Sammanfattningsvis framstår en tidigareläggning som bästa alternativet sett ur ett
helhetsperspektiv baserat på funktion, miljönyttor, driftsättning och tillståndsprövning. Det är
att föredra att Malmö avloppstunnel och överföringsledningen mellan Lund och Malmö byggs
och kopplas in ungefär samtidigt, varför gällande inriktningsbeslut bör revideras.
Beslutet om Malmö avloppstunnel skall tidigareläggas eller ej ligger inte enbart på VA SYD. VA
SYD styr inte över den finansiella frågan, och kan bara ge en rekommendation till vad som är
bäst ut ett tekniskt och miljömässigt perspektiv. Malmö stad måste här som ägarkommun vara
med och besluta när Malmö avloppstunnel skall byggas.

Malmö avloppstunnel | 17

