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1

Läsanvisning

Föreliggande dokument utgör samrådsunderlag för delprojekt Malmö avloppstunnel (MAT).
Samrådsunderlaget är en bilaga till projekt HARs samrådsunderlag Tillstånd Samrådsunderlag enligt
Miljöbalken, 2021-06-24.
För beskrivning av projekt Hållbar avloppsrening i ett växande Skånes (projekt HAR) planerade
verksamhet i sin helhet, bakgrund, övergripande förväntad omgivningspåverkan, vad ansökan
omfattar, avgränsningar, samråd och preliminärt innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning
hänvisas till samlingsdokumentet.

2

Sammanfattning

Föreliggande samrådsunderlag avser enbart delprojekt MAT, det vill säga anläggning av en ny
avloppstunnel på ca 5,6 kilometer, två anslutande mikrotunnlar på totalt ca 2,4 kilometer samt en
pumpstation i centrala Malmö, se figur 1. Mikrotunnlarna ansluts till befintligt avloppsledningsnät via
schakten. Vid Sjölunda pumpstation kommer avloppsvattnet från Överföring Lund – Malmö (ÖLM),
ihop med avloppsvatten från den nya avloppstunneln i Malmö (MAT), att pumpas in till Malmö; Nya
Sjölunda.

Figur 1 Föreslagen anläggning med huvudtunnel från Turbinen i väster till Sjölunda avloppsreningsverk i öster. Mikrotunnlar
från Spillepengen till Sjölunda och från Värnhem via Rosendal till Skruvgatan.

Tunnelanläggningen ska innebära en på lång sikt säker transport av avloppsvatten från staden till
Sjölunda avloppsreningsverk. Målet är att anläggningen ska ha en teknisk livslängd (betong) på 100
år.
Planering och projektering av anläggningen pågår, fortfarande är många detaljer olösta och exakt
placering av schakter är ännu inte fastställda. Förväntad byggtid är ca tre år och planerad byggstart är
år 2024.
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3

Samrådskrets

För delprojekt MAT har följande faktorer beaktats vid utarbetning av samrådskretsen:
·

·

·
·
·

Linjedragning av huvudtunnel samt två mikrotunnlar: Huvudtunnelns sträckning från
Turbinen till Sjölunda, mikrotunnlarnas sträckning mot Spillepengen respektive mot
Värnhem.
Schaktplacering: Sju schakter längs huvudtunneln (S01 Sjölunda, S10 Flintrännegatan, S11
Kosterögatan, S12 Skruvgatan, S13 Frihamnsallén, S14 Carlsgatan och S15 Turbinen) och fyra
schakter längs mikrotunnlar (S20 Borrgatan, S21 Spillepengen, S17 Rosendal och S16
Värnhemstorget).
Influensområde för bullerpåverkan: Bullerpåverkan förutsätts förekomma från vardera
schakten.
Influensområde för vibrations- och stomljudspåverkan: Vibrations- och stomljudspåverkan
förutsätts förekomma från vardera schakten och tunneln.
Influensområde för grundvattenpåverkan: Grundvattenpåverkan förutsätts förekomma runt
varje schakt då schaktning delvis måste ske i torrhet, vilket erfordrar länshållning kring
schakten. Vid beräkning av influensområdena har ”Worst Case scenario” för inläckande flöde
räknats fram utifrån tillgängligt material. Därefter har influensområden tagits fram för 70 %
reduktion av vattenflödet. Det influensområde som då räknats fram har redovisats. För två
schakter, vid S14 Carlsgatan samt S16 Värnhemstorget, har denna reduktion inte ansetts
tillräcklig på grund av områdets känslighet för grundvattensänkningar, så där har 90 %
reduktion av flödet använts för beräkning av influensområde.

Influensområde för Malmö avloppstunnel redovisas i figur 2.
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Figur 2 Influensområde för samråd Malmö avloppstunnel.

4

Områdesbeskrivning

I föreliggande avsnitt beskrivs närliggande omgivning och rådande miljöförhållanden i nuläget på en
översiktlig nivå. Relevanta aspekter kommer att beskrivas mer utförligt i kommande MKB.
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4.1 Nuvarande ledningsnät
Avloppsvattnet inom Malmö stad leds i huvudsak norrut mot hamnområdet. Därifrån pumpas
vattnet vidare till Sjölunda avloppsreningsverk via tre större pumpstationer (Turbinen, Rosendal och
Spillepengen) samt ett antal mindre pumpstationer i hamnområdet. Sjölunda avloppsreningsverk
behandlar även avloppsvatten från hela eller delar av kranskommunerna Burlöv, Lomma och
Staffanstorps kommun (VA SYD, 2018).
I centrala Malmö utgörs huvuddelen av avloppsnätet av ett kombinerat system med gemensamma
ledningar för spill- och dagvatten. I stadens ytterområden finns så kallade duplikatsystem med skilda
ledningar för spill- och dagvatten (VA SYD, 2018).
Tryckavloppssystem och ledningar
Malmös nuvarande centrala tryckavloppssystem går från Tekniska museet till Norra hamnen och
Sjölunda avloppsreningsverk. Systemet utgörs av totalt åtta pumpstationer, varav Turbinen, Rosendal
och Spillepengen är de största, och 19 km ledningar till avloppsreningsverket. Systemets principiella
uppbyggnad visas i figur 3. Systemet byggdes ut senast under 1950- och 60-talet då pumpstationerna
kopplades ihop med Sjölunda avloppsreningsverk (VA SYD, 2018).
Tryckavloppssystemet har i nuläget kapacitet att pumpa ungefär åtta kubikmeter per sekund till
avloppsreningsverket. Vid större regn avlastas systemet genom bräddning till recipient vid respektive
pumpstation. Sjölunda avloppsreningsverk har kapacitet att hantera maximalt 4,4 kubikmeter per
sekund för fullständig rening. Vid större flöden måste avloppsvatten utjämnas eller förbiledas olika
reningssteg (VA SYD, 2018).
Tryckavloppssystemet är svåråtkomligt för underhåll och tillsyn, och dess läge i staden utgör en
säkerhetsrisk då driftstörningar snabbt kan ge betydande konsekvenser för järnväg, bebyggelse och
vattenmiljö. Under de senaste 20 åren har incidenter inträffat efter driftstörningar i
tryckavloppssystemet, ofta med höga skadekostnader, olägenheter för människors hälsa och
störningar av samhällsviktiga funktioner som följd (VA SYD, 2018).
Ledningssystemet mellan pumpstationerna och Sjölunda avloppsreningsverk utgörs i princip av tre
större ledningar, till största del belägna horisontellt med botten i höjd med havets nivå (VA SYD,
2018).
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Figur 3. Översikt av Malmö tryckavloppssystem med Sjölunda avloppsreningsverk, de tre stora pumpstationerna namngivna
samt de mindre pumpstationerna benämnda P1-P5.

Malmös tryckavloppssystem har med tiden utvecklats till ett komplext system av varierande ålder,
funktion och kvalitet. Ett antal uttjänta ledningar har under senare år identifierats i systemet (VA
SYD, 2018).
Pumpstationer
Vattenflödet till de stora pumpstationerna kommer både från det kombinerade avloppssystemet och
från separerade spillvattennät i åtskilda ledningssystem. De tre större pumpstationerna Turbinen,
Rosendal och Spillepengen tar tillsammans emot och pumpar vidare omkring 85 procent av det totala
avloppsvattenflödet till Sjölunda. Tabell 1 visar kapacitet för de pumpstationer som tar emot
kombinerat avloppsvatten. Vid stora regnmängder finns ett betydande behov av bräddning, då
flödesbelastningen kraftigt överstiger pumpkapaciteten vid samtliga stationer (VA SYD, 2018).
Tabell 1. Pumpstationer anslutna till tryckavloppsnätet.

Pumpstation

Kapacitet m3/s

Turbinen

2,5

Rosendal

2,5

Spillepengen

1,5

Hamnen P4 och P5

Ca 0,5
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4.2 Kommunala planer och angränsande projekt
Malmö stad har upprättat ett antal kommunala planer och program för stadsutvecklingen, varav ett
antal bedöms ha koppling till projektet. Malmö stads gällande översiktsplan antogs den 31 maj 2018.
Inom utredningsområdet finns även så kallade fördjupade översiktsplaner (FÖP), det vill säga mer
detaljerade översiktsplaner. Följande FÖP är aktuella:
·
·

FÖP Nyhamn (2019)
FÖP Södra Kirseberg, Östervärn (2020)

Delar av utredningsområdet ligger inom utbyggnadsstrategiska områden, samtliga blandad
stadsbebyggelse i olika etapper:
·
·
·
·

Varvsstaden Citadellsfogen
Nyhamnen V
Nyhamnen NÖ
Östervärn

Utöver ovan nämnda planer finns ett flertal antagna detaljplaner i anslutning till avloppstunnelns
planerade sträckning och schakt. Sammantaget medger planerna en omvandling av stadens
industriområden, expansion av bostadsbebyggelsen samt förtätning av befintliga bostadsområden
vilket innebär ett ökat behov av större kapacitet i ledningsnätet.
Övriga planer och program som bedöms relevanta för delprojekt MAT är bland annat:
·

·

·

Malmös vatten (2017) är ett kunskaps- och planeringsunderlag till Malmös
översiktsplanering. Skriften beskriver planeringsförutsättningar för bland annat hav och kust,
ytvatten, avloppsvattenhantering och klimatanpassningsåtgärder.
Dagvattenplan för Malmö (2018) bygger på de strategier för dagvatten som anges i
kommunens översiktsplan. Dagvattenhanteringen ska bland annat utformas så att spridning
av föroreningar till recipienten minimeras.
Program för Malmös kanalrum, antaget av Tekniska nämnden 2014, visar möjligheter att
bättre tillvarata och utveckla kanalen och dess omgivning som identitetsskapande element
och som rum för utevistelse och rekreation.

4.3 Geologi
Området som berörs av de planerade tunnelsträckningarna består till största del av utfylld mark, där
fyllnadsmassorna domineras av lermorän. Terrängen är plan och marknivån ligger mellan två och sex
m.ö.h (RH2000). Under fyllnadsmassorna finns ett cirka två meter djupt lager av havssediment, som
fyller ut svackor i havsbottnen. Därunder ligger huvudsakligen lermorän, som vid Malmö C har en
tjocklek mellan tre och fyra meter och vid Sjölunda omkring åtta meter (Sweco, 2008). En översikt av
jordarter i utredningsområdet visas i figur 4.
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Figur 4 Översiktlig jordartskarta. Planerad anläggning, tunnel med anslutningar, framgår av röd linje (SGU jordartskarta).
@lantmäteriet, Geodatasamverkan

Berggrundens övre del består av kalksten (se figur 5), där den översta delen utgörs av
köpenhamnskalksten, som vilar på bryozokalksten och därunder vidtar skrivkrita. Enligt bedömning
utgör köpenhamnskalksten ytberggrund för tunnelsträckningen. Vid området runt Turbinen minskar
mäktigheten av köpenhamnskalksten mot Slottsparken där bryozokalksten är ytbergart.
Köpenhamnskalkstenen består av horisontella lager rika på flinta. De övre delarna är uppspruckna
och därmed vattenförande. Bryozokalkstenen har lägre flinthalt och betydligt tunnare dellager som
innehåller leriga skikt. Den är anrikad på bryozorester som härstammar från nederoderade
revbildningar.
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Figur 5. Principiell lagerföljd i området samt de geologiska lagrens egenskaper översiktligt inom utredningsområdet för
anläggning/ tunnelsträckning. Översta delen av berggrunden utgörs av köpenhamnskalksten, som vilar på bryozokalksten
och därunder vidtar skrivkrita (@copyright (Sweco, 2008))

4.4 Hydrogeologi
Grundvattenytan varierar med årstiderna och är som högst vid nederbördsrika tillfällen under hösten
och snösmältning under våren. Lokalt avgörs nivån också av jordlagrens kontakt med kanalerna och
hamnbassängen. Mätningar i området runt Malmö C visar grundvattennivåer som normalt ligger
någon eller ett par decimeter över Öresunds medelvattennivå med en variation inom +/- 0,3 meter.
Grundvattnet i kalkberget utgör ett så kallat slutet grundvattenmagasin där den övre tätande
formationen utgörs av jordlagren, främst lermorän, och den nedre av kritkalksten på ca 90 meters
djup. Vattenföringen skiljer sig markant mellan köpenhamns- och bryozokalksten, varför kalkstenen
zonindelats med avseende på de vattenförande egenskaperna.

4.5 Vattenförekomster
Avloppstunneln planeras att lokaliseras inom huvudavrinningsområdet mellan Nybroån och Sege å,
som rinner mot Malmö hamnområde (Vatteninformationssystem Sverige, 2021). Inom tunnelns
närområde finns åtta vattenförekomster redovisade i Vatteninformationssystem Sverige
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(Vatteninformationssystem Sverige, 2021). Av dessa är det en grundvattenförekomst och sju
ytvattenförekomster (se tabell 2 och figur 6).
Tabell 2 Aktuella vattenförekomster i ledningens närområde (Vatteninformationssystem Sverige, 2021). ID-numret hänvisar
till figur 5.

ID
1
2
3
4
5
6
7*
8*

Namn
SV Skånes kalkstenar
Lommabukten
Malmö hamnområde
Sege å: HavetTorrebergabäcken
Pildammarna
-

EU_CD[1]
SE615989-133409
SE554040-125750
SE553757-130820
SE616871-132975

MS_CD1
WA69177643
WA81342479
WA27428567
WA76525489

Typ av vatten
Grundvatten
Kustvatten
Kustvatten
Vattendrag

NW616584-132284
NW616933-132300
NW617073-132393
NW617034-132472

WA34784906
WA51283124
WA13785361
WA36147147

Sjöar
Sjöar
Sjöar
Sjöar

[1]

EU_CD står för European code och är ett ID-nummer för vattenförekomster. Numera används MS_CD som
står för Member State code. WA i början av koden står för Water. *delar av 7 och 8 utgör inte längre sjöar utan
är utfyllda av Malmö stad.

7.

3.
2.

4.
8.
6.

5.

1.

Figur 6 Vattenförekomster redovisade i VISS (Vatteninformationssystem Sverige, 2021). Numreringen hänvisar till tabell 2.

4.5.1 Grundvatten
Närmaste grundvattenförekomst är SV Skåne kalkstenar, en sedimentär bergart som sträcker sig över
hela området. Det är ett grundvattenmagasin som används för dricksvattenförsörjning
(Vatteninformationssystem Sverige, 2021).
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Tabell 3 visar fastställda miljökvalitetsnormer för berörd grundvattenförekomst.
Tabell 3 Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomst (Vatteninformationssystem Sverige, 2021).

Namn

MS_CD

SV Skånes
kalkstenar

WA69177643

Kvantitativ
status
God

Kvalitativ status
God

Bedömd
uttagsmöjlighet
60 000 - 200 000 l/h

4.5.2 Ytvatten
De ytvattenförekomster som förekommer i området och utgör recipient är två kustområden (se
avsnitt 4.5.3 Havsmiljö nedan) och fyra sjöar/dammar. Delar av WA13785361 och WA36147147
utgör dock inte längre sjöar utan är utfyllda av Malmö stad. Ytvattenförekomsten Pildammarna i
Pildammsparken ingår i Nybroån-Sege ås kustområde.
Det finns skyddsområden enligt vattenförvaltningsförordningen i form av avloppskänsliga vatten i
inland (SELK001). Tabell 4 visar fastställda miljökvalitetsnormer för de berörda
ytvattenförekomsterna.
Tabell 4 Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster (Vatteninformationssystem Sverige, 2021). *delar av WA13785361
och WA36147147 utgör inte längre sjöar utan är utfyllda av Malmö stad.

Namn

MS_CD

Pildammarna
-

WA34784906
WA51283124
WA13785361*
WA36147147*

Ekologisk status
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad

Kemisk
status
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad

Tillkomst/Härkomst
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad
Ej klassad

4.5.3 Havsmiljö
Södra mellersta Öresunds kustvatten (WA98886056) sträcker sig från Gipsön utanför Landskrona i
norr till Bunkeflo söder om Malmö. Området inkluderar bl.a. Lundåkrabukten och djupet är mellan
tre och 20 meter. Strömmarna i sundet domineras av en norrgående ytström med bräckt vatten från
Östersjön. Från Nordsjön och genom Kattegatt trycks salt, tungt bottenvatten ner i Öresunds
djupområden (Vatteninformationssystem Sverige, 2021). Det finns även fler skyddsområden enligt
vattenförvaltningsförordningen i form av avloppskänsliga vatten vid kust (SECA002), samt
nitratkänsliga områden (SENi1) enligt nitratdirektivet 91/676/EEG. Havsvattenförekomster som
omfattas av MKN redovisas i tabell 5.
Tabell 5 Miljökvalitetsnormer för havsvattenförekomster (Vatteninformationssystem Sverige, 2021).

Namn

MS_CD

Malmö
hamnområde
Sege å: HavetTorrebergabäcken

WA27428567
WA76525489

Ekologisk status

Kemisk
status
Måttlig
Uppnår ej
god
Otillfredsställande Uppnår ej
god

[1]

Tillkomst/Härkomst
Naturlig
Naturlig

EU_CD står för European code och är ett ID-nummer för vattenförekomster. Numer används MS_CD som
står för Member State code. WA i början av koden står för Water.
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4.6 Förorenade områden
Miljötekniska markundersökningar har utförts längs den planerade tunnelsträckningen, vilka
kombinerats med resultat från en översiktlig kartläggning med hjälp av bl.a. EBH-stödet (nationell
databas över potentiellt förorenade områden) och GeoAtlas, med fokus på verksamheter som skulle
kunna ge upphov till föroreningar på större djup. Vid S01 Sjölunda, S13 Frihamnsallén, S14
Carlsgatan, S20 Borrgatan och i anslutning till S21 förekommer riskklassade objekt upptagna i EBHportalen. Föroreningar har påträffats vid flera schaktlägen. Vid S11 Kosterögatan, S12 Skruvgatan,
S15 Turbinen, S16 Värnhemstorget och S17 Rosendal finns inga analysresultat än, men sannolikt
finns varierande föroreningshalter på platserna. I Rosendal har farligt avfall (FA) tidigare påträffats
(Ramböll, 2017).
Kompletterande miljötekniska markundersökningar pågår och resultaten kommer att redovisas i
MKB:n.

4.7 Trafik
Projektet kommer att generera transporter främst vid schakter och andra arbetsområden. Bärighet
beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör vilka
fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. Inom utredningsområdet finns ett flertal över- och
underfarter, alla med bärighetsklass 1 (figur 7). Området trafikeras av såväl regional- som
stadslinjetrafik. Ett höjdhinder finns på Hornsgatan (max 3,4 meter) och ett vid Segevägen (max 3,8
meter). Större delen av schaktlinjen har färre än två körfält per riktning. I innerstaden är
hastighetsgränsen 40 km/h och i hamnområdet 50 km/h.

Figur 7. Över- och underfarter i utredningsområdet.
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I Malmö finns lokala trafikföreskrifter särskilt gällande tung trafik. Generellt finns tre olika miljözoner
(se figur 8), varav utredningsområdet berörs av två kategorier; miljözon klass 1 (grönt) och förbud för
tung trafik (rött).
I miljözon klass 1 får endast tunga bussar och tunga lastbilar föras […] om den första registreringen,
oavsett första registreringsland, skett under de senaste sex åren, innevarande år oräknat (Förordning
2018:1562) 1.
Inom den röda zonen föreligger förbud mot fordon längre än tolv meter. Kraven beskrivs i
trafikförordningen 2018:1562. Undantag finns för de brunmarkerade vägar som sammanfaller med
kollektivtrafikens rutt. Avsteg kan göras genom att söka tillstånd hos väghållaren, se 2018:1562 §23f.

Figur 8. Lokala trafikföreskrifter särskilt gällande tung trafik. Röd = förbud mot tung trafik längre än 12 meter, undantag
bruna sträckor. Grön = miljözon klass 1.

4.8 Landskapsbild/Stadsbild
Planerad tunnel sträcker sig genom de centrala delarna av Malmö, med planerade schakt på totalt
elva platser (figur 9). Dessa platser kommer att påverkas främst under byggtiden.
De karaktärsområden som identifierats är den täta staden, den infrastrukturpåverkade staden samt
verksamhetsområde/industriområde.
Karaktärsområde Den täta staden utgör en del av den täta staden, stenstaden, med flerbostadshus
som inte sällan har verksamheter i bottenvåningarna. Karaktärsområdet är befolkat och nyttjas
frekvent av stadens invånare. De schakt som är lokaliserade inom denna landskapskaraktär är S14,
S16 och S15.
Karaktärsområde Område påverkad av infrastruktur är idag påverkat av infrastruktur i form av
järnvägsspår eller högt trafikerade infartsleder. De schakt som är lokaliserade inom denna
landskapskaraktär är S17 och S12.

1

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276
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Karaktärsområde Industriområde utgörs av industriområde i stort. Det finns områden som på sikt
kommer utvecklas till bostäder. De schakt som är lokaliserade inom denna landskapskaraktär är S01,
S21, S10, S11, S13 och S20.

Figur 9 Översikt över karaktärsområden och fokusområden. 1. Den täta staden 2. Område påverkad av infrastruktur 3.
Industriområde.

4.9 Kulturmiljö
Det område som berörs av tunnelförslaget utgörs idag till största delen av i havet utfylld
industrimark. Miljön domineras av hamnen med tillhörande infrastruktur och bebyggelse. Boplatser
från stenåldern har påträffats i hamnområdet, exempelvis i området kring Centralstationen.
Fyndplatser och boplatser finns registrerade i Spillepengen i områdets östra del vid schakten S20 och
S21 som dateras till äldre stenåldern och jägarstenåldern (tidsaxel visas i figur 10 nedan).
Fornlämningarna är här till största delen redan undersökta och borttagna, L1988:5466, L1988:6170,
L1988:5383, L1988:4874 och L1988:5518.
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Figur 10. Tidsaxel.

I utredningsområdet finns lämningar efter Malmös medeltida stad med stadslager L1988:5437 och
L1988:4871. I stadslagren påträffas kulturlager med fynd och konstruktioner från medeltid, 1500- och
1600-tal. Schakten S15 i väster samt S16 och S17 i söder berör fornlämningsområdet främst kopplat
till stadens försvar och hamn. Den medeltida försvarsanläggningen och borgen Malmöhus kan också
beröras som är en registrerad fornlämning (L1988:5381) och klassad som statligt byggnadsminne.
Inom utredningsområdet finns även två byggnadsminnen, Kommendanthuset och Centralposthuset
och ett flertal kulturvärden skyddade enligt skydds- eller områdesbestämmelser i den kommunala
detaljplanen. Det är särskilt rikt på kulturmiljöer inom och i anslutning till utredningsområdet västra
del (figur 11).

Figur 11 Kulturmiljöer inom och i anslutning till utredningsområdets västra del.
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Tunnelförslaget berör den norra delen av ett riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken; Malmö [M114] (Länsstyrelsen Skåne, 2021). Området beskrivs närmare i avsnitt 4.12
Riksintressen.
Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne län, framtaget av Länsstyrelsen Skåne, är ett regionalt
kunskapsunderlag över miljöer med någon form av kulturhistoriskt värde. Utredningsområdet berör
en utpekad särskilt värdefull kulturmiljö (Malmö-Limhamn) och fem utpekade kulturmiljöstråk;
Greviebanan Malmö-Ystad järnväg, Skånelinjen Per Albin-linjen, Södra stambanan, Kontinentalbanan
samt Landsvägen Malmö - Lund, första motorvägen i Sverige (Länsstyrelsen Skåne, 2021).

4.10 Naturmiljö
Naturvärdesinventering har utförts i syfte att identifiera och beskriva eventuella skyddade arter som
förekommer inom berörda områden, där schakter och arbetsytor kommer anläggas, se figur 12.
Offentligt tillgänglig information har inhämtats från Artdatabanken för områden inom en radie av
100 meter från planerade arbetsområden. Ett flertal observationer av naturvårdsarter har gjorts
inom dessa områden, varav majoriteten rör sig om fåglar och resterande del om kärlväxter och
insekter. Resultatet av naturvärdesinventeringen kommer att redovisas mer utförligt i kommande
MKB.

Figur 12 Arbetsområdenas geografiska förhållande till närmsta skyddade områden.

Planerat arbetsområde vid S01 Sjölunda utgörs främst av störda miljöer i form av vägar, parkeringar,
järnvägsspår, en uppställningsplats för containrar, ett område med stor del exponerad jord samt ett
Bilaga 2 Samrådsunderlag Malmö avloppstunnel
samrad@vasyd.se
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Sida 18 av 42

Dokumentnummer: -

antal busk- och trädklädda områden. Utmed arbetsområdets norra sida löper ett dike som ansluter
till en mindre damm strax väster om arbetsområdet. Inom arbetsområdet identifierades och
avgränsades fem naturvärdesobjekt (NVO 1, 2 och 3).
Buskarna och träden erbjuder även ett flertal fågelarter lämpliga häckningsmiljöer i nära anslutning
till de goda födosöksområden som den öppna marken inom NVO 1 och buskmarkerna i sig erbjuder.
Även den invasiva arten kanadensiskt gullris växer inom två relativt väl avgränsade platser.
S21 Spillepengen utgörs av vägar, bebyggelse, parkeringar, vattendrag samt ruderat- och
industrimark. Ett naturvärdesobjekt identifierades (NVO 4 – Visst naturvärde).
S15 Turbinen utgörs av vägar, bebyggelse, parkeringar, grönytor, parkmark och Turbinkanalen.
Området utmed Turbinkanalen bedömdes genom sin funktion som grön och blå korridor mellan
Öresund och staden hålla Naturvärdesklass 3 (NVO 5 – Påtagligt naturvärde).
Vid S12 Skruvgatan, S16 Värnhemstorget och S17 Rosendal finns ett antal alléer som kan omfattas av
det generella biotopskyddet.
I området kring Norra hamnen förekommer ett flertal olika sjöfågelarter, liksom bland annat
snösparv, lappsparv och berglärka. Under höst och vår rastar tättingar av många arter i området och
utanför hamnen förekommer ett antal olika alkor, bl. a. lunnefågel, och man har även observerat
bl.a. mindre albatross, grålira, rördrom, tärnmås, blåhake, ortolan- och dvärgsparv (Bengtsson, u.d.).

4.11 Rekreation och friluftsliv
Inom Malmö kommun finns ett antal områden för rekreation och friluftsliv, bland annat Slottsparken,
Ribersborgsstranden och Pildammarna. S15 Turbinen är preliminärt lokaliserad i närheten av
Slottsparken och Ribersborg.
Slottsparken är en av Malmös större centrala parker på ca 21 hektar och har ett av de mest
uppskattade promenadstråken i staden (Malmö stad, 2020). Kanalen skiljer Slottsparken från
Kungsparken, med vilken den bildar ett sammanhängande parkområde. Ribersborgsstranden är
Malmös mest besökta strand, och sträcker sig ca 3 kilometer. Vid stranden finns möjlighet till
aktiviteter och rekreation i form av bland annat motionsspår och promenadstråk (Malmö stad, 2021).
Pildammarna var från början Malmös vattenreservoar, där pilar planterades för att förstärka
skyddsvallarna. Idag är Pildammsparken ett populärt grönområde för vuxna och barn, med
motionsmöjligheter (Malmö Stad, 2021).
Ruderatmarkerna kring Norra Hamnen är ett populärt mål för fågelskådare, med ett flertal olika
sjöfågelarter och alkor. (Bengtsson, u.d.).

4.12 Riksintressen
Flera riksintressanta områden finns inom Malmö kommun (se figur 13). Bland annat finns två
områden som är av riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § miljöbalken; Utposten Kroken
(yrkesfiske) och Fångstområde torsk.
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Det beskrivs som en
storstadsmiljö, residensstad och sjöfartsstad som i planstruktur och bebyggelse avspeglar sin historia
som en av Danmarks viktigaste städer under medeltid och 1500-tal, och efter år 1658 en av Sveriges

Malmö [M114] är riksintresse för kulturmiljövård
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viktigaste gränsstäder med starka befästningar. De delar som berörs av utredningsområdet är
Malmöhus norra del med Malmö museum, södra delen av Västra hamnen, Inre hamnen och
Skeppsbron samt del av stadsdelen Värnhem med Värnhemstorget.
Utöver det går tunnelns sträckning genom riksintressant område för högexploaterad kust enligt 4
kap. 8 § miljöbalken; Kustzonen.
Genom staden finns även ett antal riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken:
·
·
·
·

Riksintresse Hamn (Befintlig hamn, utvecklingsområde för hamn, oljeterminal och färjehamn)
Riksintresse Järnväg (Förbindelsespår till Malmö hamn och Citytunneln)
Riksintresse Väg (Väg E6.01 och Västkustvägen, som utgör anslutning till riksintresset Malmö
kombiterminal)
Riksintresse Sjöfart (befintlig farled i Malmö, kusttrafik, Flintrännan)

Figur 13 Områden av riksintresse inom Malmö.

4.13 Boendemiljö
Ett antal av schakten längs med tunnelsträckningen kommer att lokaliseras i närheten av samlad
bostadsbebyggelse. Det gäller främst S15 Turbinen, S14 Carlsgatan, S16 Värnhemstorget och S17
Rosendal.
S15 Turbinen ligger i stadsdelen Ribersborg, och omges av både närliggande bostadsbebyggelse,
Ribersborgsstranden och Slottsparken. Planerat schakt vid Turbinen ligger cirka 100 meter från
närmaste bostäder.
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S14 Carlsgatan är beläget vid Malmö centralstation i Inre hamnen, i närheten till Posthusplatsen, en
torgliknande öppen yta som breder ut sig framför det monumentala och tidstypiska
Centralposthuset. Området omges även av bostadsbebyggelse och företag. Närmaste bostad ligger
ca 50 meter från planerat schakt.
Värnhemstorget omges av bostäder, butiker och restauranger. Torget utgör en viktig trafikknutpunkt
i Malmö och där finns även en busstation varför boendemiljön i nuläget är påverkad av buller och
fordonsavgaser. Närmaste bostad ligger på ett avstånd om cirka 30 meter från planerat schakt.
S17 Rosendal ligger cirka 250 meter ifrån bostadsbebyggelse. Bebyggelsen i området utgörs främst av
bostäder och verksamheter. Boendemiljön påverkas av trafikstörningar ifrån Stockholmsvägen samt
järnvägen.

4.13.1 Luft
Internationellt sett har Malmö en god luftkvalitet och under de senaste årtiondena har luftkvaliteten
i Malmö blivit allt bättre. Det beror bland annat på färre industrier, bättre reningsteknik och ökad
katalysatoranvändning i bilar. De senaste åren har dock föroreningshalterna stagnerat. Det gäller
bland annat för kvävedioxid, marknära ozon och partiklar.
Idag samlas luftdata in från fem olika mätstationer i Malmö. Förutom svaveldioxid och partiklar mäts
bland annat kvävedioxid, ozon, kolmonoxid och kolväten kontinuerligt.
De luftföroreningar som är av intresse för projektet är främst kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).
Den huvudsakliga källan till kvävedioxid och partiklar är biltrafiken (Naturvårdsverket, 2019). För att
bedöma luftkvalitet används gränsvärden för miljökvalitetsnormer för utomhusluft samt målvärden
som formulerats i miljökvalitetsmålet Frisk luft (Naturvårdsverket, 2020). En miljökvalitetsnorm
anger en viss lägsta acceptabla miljökvalitet, exempelvis avseende luft. De flesta normerna är så
kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska
eftersträvas. MKN baseras på krav i EU-direktivet och den av regeringen utfärdade
luftkvalitetsförordningen (2010:477) för utomhusluft (Naturvårdsverket, 2021).
År 2006 överskred halterna av kvävedioxid miljökvalitetsnormen på ungefär tio av Malmös gator.
Idag är halterna lägre och sedan 2015 har miljökvalitetsnormen inte överskridits på någon gata i
Malmö. Amiralsgatan, Bergsgatan, Södra Förstadsgatan, Nobelvägen och Hornsgatan är de gator i
Malmö som ligger närmast normen.

4.13.2 Buller
Förordningen för omgivningsbuller (SFS 2004:675) utgör en förlängning av det europeiska direktivet
2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormen för buller
enligt 5 kap. miljöbalken infördes år 2004 genom förordning (2004:675) om omgivningsbuller.
Den största källan till omgivningsbuller i Malmö är trafiken. Främst väg- men även järnvägstrafik.
Omgivningsbuller kan även härstamma från industrier och flygtrafik.
Antalet malmöbor utsatta för höga bullernivåer från vägtrafik vid sin bostad har minskat sedan 2008.
En av anledningarna till detta är att hastigheterna sänkts i stora delar av kommunen från 50 km/tim
till 40 km/tim. Trots det har 106 000 malmöbor höga bullernivåer från vägtrafik vid sin bostad.
Dessutom har 9 500 malmöbor höga bullernivåer från järnväg vid sin bostad.
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Planerad anläggning

Föreliggande avsnitt består i stor del av preliminära beskrivningar. Utredningar kring tunnelns och
anläggningens utformning och lokalisering pågår och kommer redovisas mer utförligt i kommande
teknisk beskrivning och MKB.

5.1 Lokalisering
Den planerade huvudtunneln planeras gå mellan Turbinen och Nya Sjölunda avloppsreningsverk i
Malmö Stad. Till huvudtunneln ansluts två mikrotunnlar, en från Värnhemstorget till Skruvgatan och
en från Spillepengen till Sjölunda (se figur 14).

Figur 14 Föreslagen anläggning med huvudtunnel från Turbinen i väster till Sjölunda avloppsreningsverk i öster.
Mikrotunnlar från Spillepengen till Sjölunda och från Värnhem via Rosendal till Skruvgatan.

5.2 Beskrivning av planerad anläggning
Projektet syftar till att bygga och förlägga delar av avloppsledningsnätet i centrala Malmö till tunnlar,
20 – 25 meter under markytan.
Avloppstunnel (huvudtunnel) och mikrotunnlar
Den planerade huvudtunneln mellan Turbinen och Nya Sjölunda avloppsreningsverk blir ca 5,6
kilometer lång med en invändig diameter på 4,9 meter. Till huvudtunneln ansluts två mikrotunnlar på
ca 2,4 kilometer med en invändig diameter på mellan 1–4 meter. Tunnlarna ansluter till schakt och
schakterna till ledningsnätet.
Tunnelanläggningen ska innebära en på lång sikt säker transport av avloppsvatten från staden till Nya
Sjölunda avloppsreningsverk. Målet är att anläggningen ska ha en teknisk livslängd (betong) på 100
år. Avloppstunneln kommer med sin tekniska utformning och valda installationer medge en
kontinuerlig drift och samtidig underhållsservice. Huvudtunneln och anslutande mikrotunnlar ska
vara självrensande för att minimera drift- och underhållsbehovet.
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Vertikalschakten utmed huvudtunneln är placerade i närheten av de befintliga pumpstationerna i
hamnen (Carlsgatan, Frihamnsallén, Skruvgatan, Kosterögatan och Flintrännegatan).
Pumpstationerna Rosendal och Spillepengen, bräddavloppet vid Turbinen och utjämningsmagasinet i
Föreningsgatan ansluts till huvudtunneln via vertikalschakt och mikrotunnlar (Ramböll, 2017).
Mikrotunnlarna ansluts till befintligt avloppsledningsnät via schakten. Ett antal av schakten kommer
att förbli permanenta för drift och underhåll.
Förväntad byggtid är ca tre år och planerad byggstart är år 2024.
Sjölunda pumpstation
I Sjölunda anläggs en större pumpstation där avloppsvattnet från Överföring Lund – Malmö (ÖLM),
ihop med avloppsvatten från den nya avloppstunneln i Malmö (MAT) och mikrotunneln från
Spillepengen, kommer att pumpas in till Malmö; Nya Sjölunda avloppsreningsverk.
Sjölunda pumpstation ska lyfta avloppsvattnet ca 30 m. Pumpstationen kommer pumpa ca 2,5 m 3/s
vid torrväder (inkluderar flöde från Malmö och Lund) upp till 10 m3/s vid ett regn. MAT tillsammans
med pumpstationen är dimensionerade så att man har högst två bräddningar till Malmös kanaler
givet ett 10 års regn. Idag bräddar man ca 50 gånger under ett år.
Stationen har två delar där varje del/sida pumpar 5 m3/s för att undvika att ett haveri skulle slå ut
hela pumpstation dvs även om en sida havererar kan man fortfarande pumpa 5 m3/s.
Utgångspunkten är att Sjölunda pumpstation ska ligga så högt som möjligt för att minimera framtida
pumpkostnader (Ramböll, 2017). Pumpstationen planeras bestå av separata sumpar och
pumpuppställningar i syfte att få funktionen av flera parallella pumpstationer.
Omfattande utredningar görs för redundans i hela systemet, där pumpstationen är en viktig del.
Bland annat kommer pumpstationen förses med reservkraft som försörjer hela anläggningen vid
bortfall från ordinarie nät. Förrådstankar dimensioneras för 72h drift. Reservkraften kommer provas
med jämna intervall under dagtid under en begränsad tid. Genom att förse pumpstationen med
dubbel kapacitet vad gäller eldrift kommer driftavbrott som kan ge stora konsekvenser undvikas.
Anläggningen förses med katalysatorer för avgasrening. Även ljuddämpande åtgärder kommer vidtas
för frånluft och avgassystem.

5.3 Framtida bräddning
Utredning pågår av hur bräddningen påverkas av att tunnlarna anläggs. Enligt preliminära resultat för
den sökta verksamheten så påverkas bräddningen i ett antal bräddpunkter som följd av att
avloppstunnlarna byggs, se figur 15. För samtliga bräddavlopp som påverkas av tunnlarna kommer
bräddningen att minska eller helt upphöra.
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Figur 15 Avloppsledningarnas sträckning i Malmö. Bräddpunkter med tillhörande befintliga ledningar och bräddutlopp som
ingår i prövningen som en följdverksamhet.

6

Byggmetoder och genomförande

Föreliggande avsnitt består i stor del av preliminära beskrivningar. Utredningar kring byggmetoder
och genomförande pågår och kommer redovisas mer utförligt i kommande teknisk beskrivning och
MKB.

6.1 Schakt
I detta dokument hänvisas till schakt och mikrotunnlar enligt redovisad numrering i figur 16.
Schakten numreras S10 – S17 (längs huvudtunnel mot Turbinen), S20 – S21 (längs mikrotunnlarna
M11 – M10 mot Segevång) och S17 – S16 (längs mikrotunnlarna M12 – M13 mot Värnhemstorget).
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Figur 16 Numrering av schakt och mikrotunnlar i projektet.

Tre typer av schakter planeras vid genomförande av projektet i storlekarna 11, 7 respektive 2,5
meter i innerdiameter.
Tabell 6 Schaktens djup och dimensioner.

Schaktnummer

Schaktdjup [meter]

S01 Sjölunda

37

Dimensioner
[meter]
~20x60

S20 Borrgatan
S21 Spillepengen
S10 Flintrännegatan
S11 Kosterögatan
S12 Skruvgatan
S17 Rosendal
S16 Värnhemstorget
S13 Frihamnsallén
S14 Carlsgatan
S15 Turbinen

26
23
24
23
24
20
18
22
20
22

Ø 11
Ø7
Ø 2,5
Ø 2,5
Ø7
Ø 11
Ø7
Ø 2,5
Ø 2,5
Ø 11

Information
Arbetsschakt för start av
huvudtunnelns drivning och
mottagning av M11
Drivning M11 och M10
Mottagning M10

Mottagning M12
Drivning M12 och M13
Mottagning M13

Mottagning av huvudtunnel

Konstruktionsmetod vid schakten presenteras i figur 17. Det planeras för täta väggar av sekantpålar
eller slitsmur. Schakten placeras bredvid tunneln för att kunna användas för räddningsändamål.
Cementinjektering kommer ske vid anslutning till huvudtunneln för att reducera mängden inläckande
vatten.
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Figur 17 Konstruktionsmetod vid schakten.

6.2 Tunneldrivning
Drivningen av huvudtunneln planeras påbörjas vid Sjölunda pumpstation och avslutas vid Turbinen.
Tunnlarna kommer att drivas med en Tunnel Boring Machine (TBM) av typen Earth Pressure Balance
(EPB), så kallad EPB-TBM (figur 18), en byggnadsteknik som har använts i både Citytunneln Malmö
och Köpenhamn.

Figur 18 Sköldad EPB-TBM, ca fem meter i diameter. Källa Herrenknecht AG.

Drivning av tunneln kommer att ske i berg (kalksten), då det innebär mindre risker och
omgivningspåverkan jämfört med tunneldrivning i jord. TBM-maskinens borrhuvud mal sönder
berget och bygger tunneln genom att segment av betong (lining) kontinuerligt installeras bakom
drivningsfronten i cirkulära tunnlar direkt till slutlig diameter.
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En skruv transporterar bergmassorna bakåt till efterföljande bakrigg och system för masshantering.
Transport av massor ut ur tunneln kan ske med tåg eller transportband. För detta projekt utreds flera
alternativ, bland annat användande av transportband som kan anläggas upp genom schakt S01
Sjölunda och vidare mot Norra hamnen.
Schakten kan exempelvis drivas genom cirkulär schaktsänkning efter att kalkberget förstärkts med
sekantpålar eller slitsmurar, alternativt en kombination av dessa.
En fördel med metoden är att tunneln kan drivas utan sprängning. Detta ger mindre vibrationer och
mindre skador på berget, vilket i sin tur minskar behovet av injektering/tätning. Metoden innebär
också att endast begränsade mängder grundvatten läcker in i tunneln under byggtiden. I driftskedet
blir tunnlarna i princip täta.
Mottagning av pipe-jacking från mikrotunneln, respektive TBM-maskin vid huvudtunneln presenteras
i figur 19.

Figur 19 Mottagning av pipe-jacking från mikrotunnel respektive TBM.maskin vid huvudtunneln.

Anslutningsschakt, startschakt för huvudtunnelns drivning och mottagning av borrmaskin från M11
Drivning av huvudtunneln föreslås påbörjas från det planerande schaktet i S01 Sjölunda, i vilket
pumpstationen senare skall byggas.
Dimensioner för detta schakt är ca 20x60 meter. Utredning av utformning pågår i syfte att bättre
uppfylla de hydrauliska kraven och konstruktionsmetoder för att minimera grundvattenpåverkan.
Schaktet kan komma att utföras innanför täta betongväggar av antingen sekantpålar eller slitsmurar,
som nedförs till ett sådant djup att påverkan på grundvattnet, inklusive mängden inläckande vatten,
under byggtiden minimeras. Schaktets väggar uppförs således innan tunneldrivningen påbörjas.
Anslutningsschakt, mottagningsschakt för TBM
Vid S15 Turbinen planeras TBM-maskinen tas upp till markytan för demontering och borttransport.
Schakt för detta utformas cirkulärt med en innerdiameter på ca 11 meter och ett djup på ca 25
meter.
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Olika utföranden utreds vid Turbinen, där huvudalternativet innebär borrning under kanalen vilket
inte medför byggande i vatten. Ett annat alternativ som utreds är att bygga en kulvert, vilket medför
att halva kanalen kan komma att stängas av växelvis. Detta alternativ medför byggande i vatten.
Anslutningsschakt för drivning av mikrotunnlar
Mikrotunnlarna planeras att byggas med den s.k. pipe-jackingmetoden. Pipe-jacking är numera en väl
beprövad och mycket vanlig tunneldrivningsmetod internationellt. Schaktning av tunneln bedrivs
med ett TBM-borrhuvud. Tunnelns utvändiga konstruktion består av prefabricerade rör som
allteftersom tunneldrivningen framskrider trycks framåt med hjälp av hydrauliska domkrafter, så
kallade “jacks”, placerade i etableringsschaktet.
Arbetsprocessen med pipe-jackingmetoden kan summeras i följande faser:
1) Startschakt med 11 meter i innerdiameter byggs vid Borrgatan och Rosendal, varifrån
tunneln trycks fram. Drivning sker från startschakten i bägge riktningar mot de två
slutpunkterna för tunnlarna, för att begränsa drivningslängderna och risken för svårigheter
vid framdrivningen.
2) Tunnelrören trycks fram ett åt gången, i samma takt som tunnelfronten drivs framåt.
3) En mottagningsschakt med ca 7 meter i innerdiameter anläggs vid slutpunkten för tunneln.
När TBM-maskinen når fram och genomborrar mottagningsschakten kan maskinen och all
tunnelutrustning demobiliseras och tunneldrivningen avslutas.
Även utrymme för en separationsanläggning där vatten, bentonit och utgrävt material separeras
övervägs. Om fjärrdrift blir aktuellt bör kontrollrummet placeras bredvid schaktet.
I matargropen skall finnas utrymme för domkraftsrigg, TBM-maskin, mothållande tryckvägg, åtkomstoch utrymningsväg, samt vid behov även rörbroms och tätningsplatta.
Utöver utrymme för själva matargropen krävs ytor för mellanlager av borrmassor inom
arbetsområdet. Utrymmesbehovet vid matargropen är sålunda större än vid
mottagargropen/nischen.
I mottagningsschakten tas hela borrmaskinen emot och lyfts till marknivå för borttransport.
Mottagningsschakten vid Skruvgatan, Värnhemstorget och Spillepengen kommer samtliga ha en
innerdiameter på ca 7 meter.
Mottagning vid Sjölunda sker, som nämnts ovan, i det stora schaktet för pumpstationen.
Anläggning av pumpstation i Sjölunda
Tunneldrivningen påbörjas när huvudschaktet i Sjölunda är utfört. Schaktet för Sjölunda pumpstation
är inte tillräckligt långt för att hela TBM-tåget ska kunna monteras innan tunneldrivning. Detta löses
genom att montera TBM:en och så mycket av bakriggen som det är möjligt i schaktet och så påbörja
tunneldrivningen och allteftersom tunneldrivningen framskrider bygga på resten av bakriggen. Denna
lösning är den normala vid all tunneldrivning från schakt och har använts i likartade projekt i såväl
Malmö som Köpenhamn.
Pumpstationen kommer att kunna byggas samtidigt som drivningen av tunneln pågår vilket förkortar
byggtiden. Delen med grovrensgaller/sandfång och hiss byggs däremot till sist eftersom denna schakt
behövs under hela tunneldrivningen.
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6.3 Principbeskrivning av funktioner under byggtiden
Tunnelsystemet kommer att förses med räddningsschakt med en innerdiameter på minst 2,5 meter,
som placeras utmed tunneln så att sträckan för utrymning under byggtiden blir upp till en km. Annan
typ av schakt för start och mottagning av tunnelborrmaskiner tillkommer.
Exempel på åtgärder som kommer att implementeras inför ett eventuellt nödfall är brandalarm,
evakueringslarm, kommunikationsmedel, nödbelysning och utrymningsskyltar, samt syrgas för
personalen att nå räddningskammare.
Ventilationsmätningar kommer utföras under byggtiden. Rening av luft kommer ske i de schakt där
luft riskerar att släppas ut vid större regnväder, sannolikt vid S01 Sjölunda och S15 Turbinen.
Kontakt hålls med räddningstjänsten inför och under byggskedet.
Arbetsområden
S01 Sjölunda
Behövligt arbetsområde vid Sjölunda är ungefär 16 000 m2. Arbetsområde vid schakt för TBMmaskinen kan komma att behöva inrymma exempelvis:
·
·
·
·
·
·
·
·

Utrymme för schakten och installation av denna.
Lagringsutrymme för betongsegmenten
Plats för mobilkran för att lyfta TBM-maskinen och betongsegmenten ner i schakten
Pumpanläggning för grundvattensänkning och återinfiltration, inklusive nödström till denna.
Nödström till TBM-maskinen, exempelvis ett dieselaggregat.
Rörlager för media till tunneldrivning såsom luft och vatten, ytor för transporter, på och
avlastning
Bodetablering för personalen.
Utrymme för byggnation av pumpstation och dess installationer

Även följande kan behöva inrymmas:
·
·
·

Anläggning för betongtillverkning och en betongsegmentfabrik.
Mellanupplag för massor
Lagringsplats för material, avfallsstation för källsortering, armeringsstation,
verktygscontainrar, m.m.

S15 Turbinen
Behövligt arbetsområde vid Turbinen för avetablering av TBM:en är ungefär 5 000 m 2.
Arbetsområden vid mottagningsschakten för TBM-maskinen kan komma att behöva inrymma
exempelvis:
·
·
·
·
·

Etablering av själva gropen med hjälp av gräv/borrmaskin med skruvborr.
Plats för mobilkran för att lyfta upp TBM:en ur schaktet och hantering av armeringskorgar
Betongpump och betongbilar.
Pumpanläggning för grundvattensänkning och återinfiltration, inklusive nödström till denna.
Nödström till TBM-maskinen.
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·
·
·

Rörlager för media till tunneldrivningen såsom luft och vatten, ytor för transporter, på och
avlastning.
Bodetablering för personalen.
Plats för avfallsstation för källsortering, armeringsstation, vertygscontainrar, upplagsplats för
byggmaterial

Resterande schakter
Arbetsområde vid Borrgatan bedöms till ca 6 000 m2 .
Vid övriga schakt har arbetsområden beräknats till ytor mellan 1 000 – 3 500 m2.
Transporter och arbetsvägar
Transportvägar utreds för närvarande. Transportvägar väljs så att minst möjliga påverkan sker på
tredje man. För närvarande finns flera alternativ på transportvägar.

7

Förväntad miljöpåverkan

Byggande av tunnel inom Malmö kommer att påverka boende och verksamheter på olika sätt. De
främsta miljöeffekterna uppkommer i byggskedet då det krävs omfattande schakter inne i tätort.
Nedan beskrivs förväntad miljöpåverkan i bygg- respektive driftskedet.

7.1 Masshantering och förorenad mark
Markundersökningar har utförts vid platserna för de föreslagna schakten. Framförallt vid Sjölunda
har förorenad jord påträffats. Förekomst av föroreningar är generellt sett begränsad till den översta
delen av jordlagren. Kompletterande miljötekniska markundersökningar pågår och resultaten
kommer att redovisas i kommande MKB.
Stora mängder massor kommer att genereras i form av borrmassor, schaktat kalkberg, jordschakt och
ledningsschakt. Totalt kommer ungefär 200 000 m3 uppstå och behöva hanteras, varav ca 150 000 m3
bedöms utgöras av borrmassor samt bergschakt och ca 50 000 m 3 utav jordschakt för marksanering,
ledningsschakt och jordschakt i vertikalschakt.
Massor som kan återanvändas inom projekt HARs arbetsområde planeras att tillfälligt lagras och
hanteras inom arbetsområdet. Oanvändbar förorenad jord transporteras till godkänt
mottagningsställe.
Som målpunkt utreds Norra hamnen som destination för de massor från tunneln som forslas bort.

7.2 Transporter
Transportredogörelse avseende massor återfinns i avsnitt 7.1 ovan. Föreliggande avsnitt beskriver
övriga transporter.
Trafikpåverkan förväntas uppstå på Kosterögatan och Flintrännegatan, genom att trafik behöver
stängas av. Vid övriga schakt, utom möjligen Carlsgatan, bör avstängningar inte behövas.
Under en period (ca en till två månader) kommer halva Flintrännegatan, närmast Öresundsverket,
behöva stängas av för transporter, då befintliga ledningar ska anslutas till schaktet.
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För att i så stor mån som möjligt undvika trafikstörningar undviks transporter under högtrafik för
vägsträckor med hög belastning. Eventuellt kan vissa transporter köras nattetid inom områden där
man inte riskerar störning av tredje man.
I innerstaden är hastighetsgränsen 40 km/h och i hamnområdet 50 km/h. Gångfartsområden och
områden med 30 km/h ska undvikas i största mån, liksom nya korsningar/utfarter med
hastighetsgräns 60 km/h eller högre.
Typfordon Lspec är fordon för specialtransporter. Det är en 3-axlig lastbil med 4-axlig trailer med en
total ekipagelängd på 19 meter, som är störst bland typfordonen. Bild och mått visas i figur 20.
Lspec kan liknas vid en grävmaskintrailer, vars framkomlighet begränsas ytterligare beroende på en
frigångshöjd på endast ca 25 cm. Fordon över denna längd har dock ofta styrbara bakre axlar, vilket
reducerar utrymmesbehovet. Typfordon Lspec:s mått och prestanda kan användas vid korsningar där
det frekvent kan uppstå problem med längre specialfordon. Lspec bör kunna ta sig igenom sådana
korsningar genom att utnyttja trafiköar, ytor för GC-trafik o.d.

Figur 20 Mått för typfordon Lspec

Entreprenör ska välja fordon som klarar lutningar, höjdhinder etc. Inga ombyggnationer av vägar ska
normalt tillämpas. Vid undantag kan Lspec ersättas med annat typfordon.

7.3 Buller, stomljud och vibrationer
Störningar i form av buller och stomljud kan uppkomma under byggskedet. För byggnader nära
schaktanläggningar och längs avloppstunnelns sträckning föreligger risk för överskridande av
riktvärden för buller respektive stomljud.
Då tunneln till största del kommer att byggas på ett betydande djup under markytan förväntas det
inte störa annan verksamhet. Eventuellt kan stomljud i byggnader med källare uppkomma vid
passage med TBM under hus, men dessa störningar bedöms vara kortvariga.
Utredning av påverkan från buller och stomljud pågår och resultaten kommer att redovisas i
kommande MKB. Man har i utredningen gjort den preliminära bedömningen att byggandet av
schakter kommer vara den största bullerkällan under byggskedet. Därtill kommer eventuellt stora
cykloner att användas vid nedgångarna till mikrotunnlarna vid Borrgatan och Rosendal. Dessa
separerar lera och annat material, vilken medför ytterligare bullerstörningar. Det är i dagsläget oklart
hur stor påverkan cyklonmaskinen kommer ha i jämförelse med andra arbetsmoment.
Stomljudet som kan uppstå från TBM bedöms ha en utbredning av ungefär 60 meter på respektive
sida av tunnelledningen.
Bilaga 2 Samrådsunderlag Malmö avloppstunnel
samrad@vasyd.se
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Sida 31 av 42

Dokumentnummer: -

Vidare kan störningar i form av sättningar och vibrationer i hus uppkomma under byggskedet. Dessa
bedöms vara av begränsad art och inte påverka planerat projekt genom valda åtgärder. Riskanalys
kommer att utföras och riskområden/objekt identifieras inom ramen för denna utredning.
Utredning av påverkan från vibrationer pågår och resultaten kommer att redovisas i kommande
MKB.
En enkätundersökning har utförts gällande berörda byggnaders grund och struktur samt huruvida
aktuella verksamheter är känsliga för buller och/eller vibrationer.

7.4 Vatten
7.4.1 Grundvatten
Vid de olika schakterna kommer man under byggskedet att behöva schakta ner till mellan ca 20
meters och 30 meters djup. Inläckage av grundvatten vid schaktning påverkas bl. a. av schaktväggen
samt jordlagrens permeabilitet. Enligt den grundvattenmodellering som utförts kan förväntas som
mest måttliga till höga inflöden. Olika tekniker används beroende på hur stort inflödet är. Under
driftskedet kommer schakten att vara täta och tunneln verka med självfall. Påverkan på
grundvattenförhållanden sker alltså endast under byggskedet. Den preliminära bedömningen är att
grundvattensänkning blir aktuellt vid samtliga schakter.
Ett flertal olika skyddsåtgärder utreds som alternativ för att minska anläggningens påverkan på
grundvattennivåer:
·
·
·
·

Tätning av berget kring tunneln genom kontinuerlig för- och efterinjektering.
Tätning av tunneln genom vattentäta inklädnader (betonglining).
Skyddsinfiltration.
Grundförstärkning.

Beräkning av påverkansområde och bedömning av lämpliga skyddsåtgärder för de olika schakterna
utreds och kommer att redovisas i kommande MKB.
Vattenförsörjning
Den tillgängliga uttagsmängden för en vattentäkt kan minska vid grundvattenbortledning eller
minskat tillrinningsområdet. En sänkning av grundvattennivån kan ge förändrade strömningsmönster
och påverka vattenkvaliteten, exempelvis genom att föroreningar mobiliseras.
Grundvattenmagasinets egenskaper, som storlek, jordlager och tillrinning, är avgörande för vilka
effekter som uppkommer. Sänkning av grundvattennivån kan leda till
·
·

minskad uttagskapacitet i brunnar för dricksvatten eller andra behov och
försämrad vattenkvalitet i brunnar för dricksvatten eller andra behov.

Ett antal brunnar finns redovisade som vattenbrunnar i SGU:s brunnarkiv. Dessa är dock inte privata
vattentäkter, utan observationsrör, infiltrationsbrunnar och liknande. Öster och söder om Sjölunda
förekommer också brunnar som används för industrivatten. Då hela området försörjs med
kommunalt dricksvatten bedöms det inte finnas några privata vattentäkter inom
påverkansområdena.
Inga kommunala vattentäkter finns inom påverkansområdet.
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Byggnader och anläggningar
Sättningsrörelser vid en grundvattennivåsänkning beror på att portrycket i sättningskänsliga jordlager
som gyttja och lera, minskar och att jordlagret därmed trycks ihop. Ojämna marksättningar kan ge
upphov till skevande vägar och järnvägar, lokala svackor eller lutande belysningsstolpar. Invid
byggnader eller anläggningar som är fast grundlagda kan marksättningar ge upphov till ledningsbrott
på anslutande ledningar (t.ex. servisledningar) som inte är fast grundlagda. Byggnader och
anläggningar som har trägrundläggning, dvs är grundlagda på träpålar eller rustbädd av trä, kan
skadas om grundvattennivåerna sjunker under trägrundläggningens överkant, eftersom
nedbrytningen av trä påskyndas då det utsätts för luftens syre.
En preliminär inventering av grundläggningar har gjorts längs tunnelsträckningen. Byggnader
grundlagda med platta på mark riskerar att påverkas om de är belägna innanför påverkansområdet
för jord. För pålgrundlagda byggnader bedöms påverkan vara begränsad. Särskilt känsliga för
grundvattensänkning är historiska byggnader som eventuellt är trägrundlagda eller liknande. En mer
utförlig inventering av grundläggningar pågår och resultaten kommer att redovisas i kommande
MKB.
Energibrunnar
I en energibrunn sker värmeöverföring mellan omgivande berggrund och kollektorslangarna genom
vattnet i brunnen. Ovanför grundvattenytan sker i princip inget värmeutbyte då luft isolerar effektivt.
Vid en grundvattensänkning minskar kontakten mellan kollektorslangen och vattnet, och därmed
minskar effektuttaget.
I området förekommer ett stort antal energibrunnar. Risken för påverkan är störst för brunnar som
är belägna nära schakterna. En mer utförlig inventering kommer att genomföras i kommande skeden
och resultaten kommer att redovisas i kommande MKB.
Påverkan på grundvattenkvalitet
Pumpning i kalkberget medför att ovanliggande jordlager avvattnas då den vertikala strömningen
ökar till följd av tryckutjämning. Det medför en relativt sett ökad föroreningstransport från
fyllnadsmassorna ned i kalkberget. Dock kommer uppskattningsvis drygt 95 procent av
tryckutjämningen (tillflöde av grundvatten) ske till följd av utjämning inom kalkberget i sig.
Sammantaget innebär det att föroreningsbelastningen från ovanliggande jordlager bedöms vara
begränsad i både mängd och tid. Vidare kommer utspädning att resultera i försumbara
föroreningskoncentrationer i grundvattnet i kalkberget.

7.4.2 Ytvatten (hantering överskottsvatten)
Under byggskedet behövs vatten för borrutrustning, injektering och andra aktiviteter, för att anlägga
avloppstunneln. Dessutom kommer grundvatten att läcka in i tunneln. Därmed kommer så kallat
överskottsvatten att genereras. Överskottsvattnet riskerar att förorenas av borrkax, spill från
entreprenadmaskiner och annat under byggskedet, vilket kan påverka omgivande miljö och
vattendrag om det inte hanteras korrekt. Överskottsvatten kommer därför behöva samlas upp och
hanteras inom arbetsområdena. Det finns flera olika tekniker som kan bedömas lämpliga för att
hantera överskottsvatten. Vilka tekniker som kommer att bli lämpliga att använda beror på
förväntade föroreningsnivåer.
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Under driftskedet kommer tunneln att ge en säkrare och effektivare transport av avloppsvatten till
Nya Sjölunda avloppsreningsverk och en god kapacitet att klara högflödessituationer vid kraftiga
regn. Bräddningen av obehandlat avloppsvatten till recipienten kommer därmed att minska betydligt
och innebär därmed en avlastning av belastningen på recipient (Ramböll, 2017). Berörda
vattenförekomster är framförallt de som beskrivs i avsnitt 4.5 Vattenförekomster.
Vidare utredning av hantering av överskottsvatten, byggdagvatten och tunnelprocessvatten pågår
och kommer att redovisas i MKB:n.

7.5 Utsläpp till luft samt lukt
Under byggperioden kommer arbetet med tunneldrivning innebära ett antal byggtransporter på det
lokala vägnätet, vilket medför ett tillskott av bland annat PM10 och NOx vid föreslagna
arbetsområden och längst det lokala vägnätet. Utsläpp från transporter kommer ske även i driftsfas
vid behov av exempelvis underhåll, men i mycket mindre utsträckning än under byggskedet.
Trafiksituationen i berörda områden beskrivs i avsnitt 7.1 masshantering och 7.2 transporter. Den
trafikökning i form av fordonsrörelser som förväntas som följd av tunneldrivning och schaktarbete
bygger på det material som måste transporteras till och från arbetsområdena.
Spridning av luftföroreningar från trafik och arbetsmaskiner kommer att regleras i kommande
entreprenadkontrakt, beskrivas i kommande MKB och eventuellt regleras i tillstånd. Damning kan
förebyggas genom vattning av ej hårdgjorda ytor och sopning av hårdgjorda ytor.
Under driftskedet hänförs risk för miljöstörning främst till lukt, som kan uppkomma från
Pumpstationen vid Sjölunda, bräddavlopp och avluftningsanordningar på avloppsledningsnätet. I
avloppsledningar och pumpstationer härrör lukt vanligen från gaser som uppstår då organiskt
material bryts ner i syrefri miljö. Då bildas svavelväte som är en giftig, korrosiv och illaluktande gas.
Problemet uppstår främst vid långa uppehållstider i tunnlarna. Tillfälliga luktstörningar kan även
komma att förekomma vid driftstörningar eller under underhållsarbeten.
Luft från avloppstunneln kommer att ventileras via skorsten, preliminärt i Sjölunda och Turbinen men
vid behov även vid andra schakter. Ventilationsluft från starkt luktande delar av anläggningen
behandlas för att minska lukten innan det släpps ut via skorsten. För att minska risken för
luktolägenheter kommer ventilationsluften från tunneln att renas.
Vid stora regnmängder finns risk att illaluktande luft från schakt, även slutna sådana, pressas ut via
anslutande ledningar och orsakar luktolägenheter.
I syfte att klarlägga effekten av planerade och oplanerade händelser som kan inträffa och som kan
påverka luktsituationen tillfälligt kommer en luktutredning genomföras. Delprojektet kommer även
utreda frågan om utsläpp till luft och rekommendera åtgärder för att minska påverkan på luftmiljön.
Utöver det kommer uppfyllande av MKN utredas, och resultaten kommer att redovisas i kommande
MKB.

7.6 Landskapsbild/Stadsbild
De elva olika platserna kommer att påverkas individuellt, beroende på var schakten placeras.
Schaktöppningarna kommer ha varierande innerdiameter och redovisas för varje plats. De schakt
som kan stängas efter byggtiden kommer inte att behöva ha ett lika stort lock som schaktets öppning
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under byggtid. Det är att föredra att locken är så små som möjligt, för att minska visuell påverkan
efter byggtiden.
Lockens utseende kan påverkas beroende på om man måste ta hänsyn till t.ex. trafiklaster. Schaktens
placering är möjlig att påverka i viss mån. På vissa platser är placeringen mer känslig än på andra,
vilket beskrivs i detalj där det är relevant.
Redovisningar av arbetsområdesgränser och geografisk placering av schakter liksom storleken på
schakterna är under utredning och kan komma att ändras. Vilka schakter som kommer att finnas
öppna och kvar under drifttiden är inte heller helt klarlagt.
Vid S1 Sjölunda antas dock öppningen för schaktet ingå i en ny pumpstation. I och med att det är
varierande höjder på byggnader omkring är inte området känsligt för en ny byggnad och klarar
eventuella höjdförändringar. En envåningsbyggnad är dock att föredra, eftersom det inte skulle
påverka området visuellt. Omgivningspåverkan antas vara liten, eftersom området inte syns utifrån.
Hänsyn ska tas till befintliga träd.
Även vid S15 – Turbinen antas schaktet förbli öppet efter byggtiden, tillsammans med den befintliga
pumpstationen. Den visuella påverkan av schaktet kommer inte störa omgivningen nämnvärt under
eller efter byggtiden. Platsen ligger avsides och är inte en del av något rörelsestråk. Det är viktigt att
bevara uppvuxen vegetation för att bibehålla områdets karaktär och minska visuell insyn.
De flesta schakten stängs troligen efter byggtiden med ett lock och blir sannolikt inte ett störande
visuellt inslag i stadsbilden. Schakten bör om möjligt placeras utanför körytor, så att påverkan blir så
liten som möjligt under byggtiden för personal som jobbar i området. Det är också en fördel om
locket som täcker schaktet efter byggtiden inte behöver anläggas på körytor eftersom locket då
måste klara tunga trafiklaster. Det kan påverka lockets utseende och behöver i så fall ses över mer
detaljerat.
Vidare utredning av påverkan på landskaps- och stadsbilden pågår och resultaten kommer att
redovisas i kommande MKB.

7.7 Kulturmiljö
Tunnelförslaget berör en synnerligen rik fornlämningsmiljö i form av stadslager i den västra delen av
utredningsområdet i schakt S15, S14 och S16. Boplatslämningar från stenåldern kan påträffas i
synnerhet i utredningsområdets östra delar i schakt S20 och S21. De delar som berörs av riksintresse
Malmö [M114] är Malmöhus norra del med Malmö museum, Inre hamnen och Skeppsbron samt del
av stadsdelen Värnhem med Värnhemstorget. Planerad åtgärd innebär schakt på flera ställen inom
riksintresset.
Tunnelförslaget berör del av utpekad särskilt värdefull kulturmiljö Malmö-Limhamn, främst
hamnområdet med Industrihamnen, Frihamnen, Centralhamnsrännan och södra delen av Västra
hamnen men även del av stadsdelen Värnhem med Värnhemstorget liksom Malmöhus norra del med
Malmö museum. Planerad åtgärd innebär mindre schakt på sju ställen inom kulturmiljön i schakt S15,
S14, S13, S12, S11, S17 och S16. Grevebanans norra del, väster och norr om Malmöhus berörs. I
denna del finns idag ingen järnväg kvar men sträckningen går troligen att följa i dagens vägnät.
Planerad åtgärd innebär ett mindre schakt inom kulturmiljön i schakt S15. Mindre delar av Södra
stambanans absolut sydvästra del berörs även i schakt S14, S13, S17 och S21. Endast en liten del av
Kontinentalbanans norra del berörs. Planerad åtgärd innebär ett mindre schakt strax söder om
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kulturmiljön i schakt S17. Landsvägen Malmö - Lunds absolut västra del berörs, vid stadsdelen
Värnhem med Värnhemstorget. Planerad åtgärd innebär mindre schakt på två ställen inom eller i
närheten av kulturmiljön S17 och S16.
Tunnelförslaget kan komma att påverka i synnerhet stadslager negativt genom grundvattensänkning
med ökad syresättning, vilket kan resultera i accelererad nedbrytning av kulturlager och sättningar.
Kulturvärden skyddade enligt skydds- eller områdesbestämmelser i den kommunala detaljplanen kan
också påverkas av vibrationer och sättningar. Kommendanthuset och Centralposthuset ligger inom
den zon som kan påverkas.
Vidare utredning av påverkan på kulturmiljön pågår och resultaten kommer att redovisas i
kommande MKB.

7.8 Naturmiljö
Planerade schaktlägen berör inte något område med områdesskydd eller kända naturvärden.
Skyddade naturområden ligger på ett sådant avstånd från de inventerade områdena att ingen
påverkan kan förväntas ske.
NVO 1, 3 och 4 vid S01 Sjölunda och S21 Spillepengen: Varje enskilt område av en viss naturtyp med
denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional, nationell eller global nivå. Det är dock önskvärt att totala arealen av dessa områden
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Genom att
återställa miljön i ett liknande skick efter att anläggningen tagit i bruk bör tillfällig påverkan på
objektet inte leda till någon permanent förlust av biologisk mångfald.
NVO 2 vid S01 Sjölunda: De arter som bidrar till objektens naturvärden i NVO 2 är arter som är tydligt
gynnade av störda miljöer varvid de är mer eller mindre beroende av att marken inte växer igen. Det
är således områdets karaktär av ständig omvandling som leder till att de naturvårdsarter som växer
där finns kvar på platsen trots att ett flertal av dem idag är rödlistade och/eller fridlysta. Förutsatt att
marken efter anläggningsperioden inte återställs till någon form av välskött gräsmark har de arter
som berörs en möjlighet att vara kvar i området. Genom att behålla och återanvända
avbaningsmassor finns möjlighet att använda den fröbank som finns i jorden idag vid återställande
efter anläggning. Detta förfaringssätt ger således de arter som finns där idag möjlighet att fortleva på
platsen även efter anläggning av planerad avloppstunnel.
NVO 5 vid S15 Turbinen: Då objektets naturvärde främst är kopplat till områdets funktion som grönoch blå korridor in mot stadens centrala delar är det viktigt att denna funktion upprätthålls även
efter att anläggningen tagit i anspråk. Om ett antal träd och buskar kommer behöva tas bort är det
viktigt att dessa ersätts med nya träd och buskar. På så vis återskapas områdets korridorsfunktion
även efter driftsättning av planerad avloppstunnel.
Utformningen av skyddsåtgärder och möjligheten att beviljas dispens beror på vilka arter/
biotopskyddsobjekt planen kommer påverka. Vid S12 Skruvgatan, S16 Värnhemstorget och S17
Rosendal finns ett antal alléer som kan omfattas av det generella biotopskyddet.
Om påverkan på skyddade arter eller biotopskyddsobjekt inte bedöms möjlig att undvika finns
möjligheten att
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vidta skyddsåtgärder för att minska negativ påverkan på de skyddade
arterna/biotopskyddsobjektet, eller
söka dispens från artskyddsförordningen/biotopskyddsbestämmelserna för planerad
exploatering trots förekomsten/objektet.

Det är mycket viktigt att de befintliga bestånden av kanadensiskt gullris vid S01 Sjölunda hanteras
med yttersta försiktighet så att inte arten riskerar att ta över och förstöra de områden som i
dagsläget och framöver kan hysa en intressant flora och fauna. Det bör säkerställas att massor som
riskerar innehålla frön av kanadensiskt gullris inte sprids till andra platser.
Vidare utredning av påverkan på naturmiljön pågår och resultaten kommer att redovisas i kommande
MKB.

7.9 Rekreation och friluftsliv
I byggfasen kommer arbetsområden att utgöra ett lokalt hinder och eventuellt störande element i
närområdet, vilket främst riskerar att påverka tillgängligheten till och rekreationsupplevelsen vid
Ribersborg, Slottsparken och Spillepengs fritidsområde. Det kan innebära att delar av områden för
rekreation och friluftsliv behöver stängas av. Åtgärder i form av avskärmning av etableringsytor med
exempelvis plank och stängsel kan i så fall komma att bli aktuellt.
Under driftskedet bedöms varken rekreation eller friluftsliv komma att påverkas nämnvärt. Det beror
dock på huruvida schakt förblir öppna permanent eller fylls igen efter byggskedet. Om schakten
förblir öppna, kan det innebära att rekreationsupplevelsen kan försämras lokalt på vissa håll.
I byggfasen kommer arbetsområden att utgöra ett lokalt hinder och eventuellt störande element i
närområdet, vilket främst riskerar att påverka tillgängligheten till Ribersborg, Slottsparken och
Spillepengs fritidsområde. Inga områden för rekreation och friluftsliv bedöms dock behöva stängas
av.
Slottsparken, Ribersborg, Pildammsparken och Spillepengs fritidsområde ligger inom
påverkansområdet för grundvatten i berg, men grundvattennivån i jordlagren bedöms inte påverkas i
dessa områden. Det innebär att vegetation och rekreationsvärden i dessa områden inte kommer
påverkas som följd av tunnelborrning och schakt.
Vidare utredning av påverkan på rekreation och friluftsliv pågår och resultaten kommer att redovisas
i kommande MKB.

7.10 Riksintressen
Tunnelns sträckning och planerade schakt berör flera riksintressanta områden.
Vidare utredning av påverkan på riksintressen pågår och resultaten kommer att redovisas i
kommande MKB.

7.11 Kommunala planer och angränsande projekt
Hela tunnelsträckningen utom den tunnel som passerar under bangården går genom
detaljplanelagda områden.
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Påverkan på tidigare och pågående planering är i första hand lokal genom att pumpstationer
avvecklas längs hela tunnelsträckningen. Malmö avloppstunnel kan beröra pågående planering inom
Nyhamnen och Malmö industrial Park, två av Malmö stads utpekade stadsutvecklingsområden.
Malmö avloppstunnel kan innebära att detaljplanen för Hamnen 22:163 och 22:164 (DP 5365)
behöver ändras så att både den nya Seskarögatan och den nya pumpstationen vid Sjölunda kan
rymmas. För övrig påverkan på detaljplaner kommer behov av förändringar och nya planer redovisas
i kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Fyra av totalt elva schakt återfinns inom områden med blandad stadsbebyggelse enligt Malmös
översiktsplan. Resterande schakt ligger i verksamhetsområden. Detaljplanerna för schakten
föreskriver allmän platsmark eller kvartersmark med användning för ledningar eller för teknisk
anläggning.
Höjda havsnivåer och översvämningsrisker kommer att behöva hanteras inom ramarna för
kommande planarbeten. Arbetet kräver en helhetssyn över staden men också detaljerade
utredningar för hur känsliga delar av anläggningen kan behöva skyddas.

7.12 Resurshushållning och avfall
Under byggskedet kommer stora mängder borr- och schaktmassor att genereras. I första hand
kommer dessa massor att återanvändas som byggmaterial. Förorenade massor kommer att fraktas
bort och omhändertas på lämpligt sätt.

7.13 Kemikaliehantering
Projektet kommer medföra behov av användning av kemiska produkter och material, främst under
byggskedet. Det rör sig främst om produkter för tunnelborrning, betongprodukter och
injekteringsprodukter till tätning. Vid tunnelborrning används främst fetter och hydrauloljor, även
tensider kan behöva användas på vissa partier. Utöver det kommer även drivmedel att användas
liksom , hydrauloljor, smörjoljor, formoljor och smörjfetter till andra arbetsmaskiner användas. Även
andra övriga produkter kan komma att användas vid exempelvis svetsning, vattenrening och relining.
Cementbaserade injekteringsmedel ska användas så långt det är tekniskt möjligt. Andra typer, som
silikater och polyuretanprodukter, kommer endast att användas om situationen så kräver.
Avloppstunnlarna skall innehålla avloppsvatten som kan vara frätande. Rören måste då förses med
någon typ av tåligt plastmaterial på insidan, för att stå emot den korrosiva miljön.
Användning av kemiska produkter och material kan medföra påverkan i form av utsläpp till vatten,
spridning till mark och grundvatten, samt emissioner från fossila bränslen. Vid val av material och
kemiska produkter kommer hänsyn tas till bland annat teknisk funktion, beständighet och
miljöpåverkan enligt produktvalsprincipen 2 kapitel 4 § miljöbalken.
Utredning kring kemikaliehantering, påverkan och behov av skyddsåtgärder pågår och kommer att
redovisas i kommande MKB.
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Fortsatt arbete

Föreliggande rapport består i stor del av preliminära beskrivningar och bedömningar. Utredningar
kring byggmetoder, planerad anläggnings utformning och lokalisering pågår. Även kompletterande
undersökningar och utredningar för miljöaspekter pågår och resultaten kommer att redovisas i
kommande MKB. Pågående utredningar omfattar:
Påverkan på kulturmiljöer och kulturvärden vid planerade schakt, samt förslag på lämpliga
skadeförebyggande åtgärder utreds vidare. Dialog med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kommer ske.
Vidare utredning av naturvärden inom berörda områden samt risk för påverkan och förslag på
skadeförebyggande åtgärder för naturvärden, rödlistade och skyddade arter samt hantering av
invasiva arter.
Geoteknisk utredning omfattandes befintliga riskobjekt, påverkan från tunneldrivningen och
eventuella konsekvenser av överskridanden av standardvärden. Även förslag på skyddsåtgärder som
är nödvändiga för att övervaka och undvika risk för skador.
Fortsatta arbeten kommer att utreda behov och utformning av grundvattensänkning och beräkningar
av påverkansområdet. Fortsatta utredningar kommer även att utföras för att utreda förutsättningar
för att omhänderta överskottsvatten i samband med byggskedet.
Vidare kommer hantering av överskottsvatten utredas vidare i syfte att beskriva hantering och rening
av överskottsvatten som uppstår, samt möjliga konsekvenser av överskridande av standardvärden.
Markmiljöutredning inklusive provtagning och analys i syfte att säkerställa föroreningshalter vid
planerade schakt och planering av masshantering. Även hur kommande masshantering ska ske vad
gäller antal transporter, och hur detta kan påverka trafiksituationen vid respektive schakt.
Utredning kring hur stads- och landskapsbilden kommer ske i syfte att beskriva vilka platser som
kommer att påverkas av permanenta anläggningar och hur påverkan på landskapet kan minimeras.
I syfte att klarlägga effekten av planerade och oplanerade händelser som kan inträffa och som kan
påverka luktsituationen tillfälligt kommer en luktutredning genomföras. Delprojektet kommer även
utreda frågan om utsläpp till luft och rekommendera åtgärder för att minska påverkan på luftmiljön.
Utöver det kommer uppfyllande av MKN utredas.
Utredning kring kemikaliehantering, möjlig påverkan och behov av skyddsåtgärder pågår.
Utredning av påverkan från buller och stomljud pågår, där bland annat utredning av påverkan från
cyklonmaskin kommer ha i jämförelse med andra arbetsmoment. Vidare kommer störningar i form
av sättningar och vibrationer i hus utredas vidare. Riskanalys kommer att utföras och
riskområden/objekt identifieras.
Utöver detta kommer egenkontrollprogram att tas fram där det bedöms nödvändigt.
Löpande under projektets gång pågår riskidentifiering och bedömning av projektets risker, kopplat till
bygg- respektive driftsfas.
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Alternativ

9.1 Alternativa lösningar
Inom ramen för utredningsfasen har ett annat alternativ till nuvarande tryckavloppssystem studerats,
vilket innefattar ett nytt trycksatt avloppsledningssystem (nytt TA-system). TA-systemet skulle
innebära nya rör, sträckningar och pumpstationer. I utredningen har analyser gjorts med avseende
på byggbarhet, utformning, byggtid, kostnader och risker under byggfasen. Vidare har driftsfasen
analyserats utifrån erforderligt underhåll och driftskostnader. Utförd samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys utgjorde en del av det fullständiga beslutsunderlaget rörande vilken framtida lösning för
avloppssystemet i Malmö som valdes. Kostnads-nyttoanalysen visade att anläggning av en
avloppstunnel skulle bli mer samhällsekonomiskt lönsamt än ett nytt TA-system (Sweco, 2018).
Utredningar kring byggmetoder, planerad anläggningsutformning och lokalisering av tunneln,
pumpstation och schaktlägen pågår. Därmed kommer flera alternativa utföranden och lokaliseringar
tas fram och hanteras löpande under projektets gång.
Bland annat utreds olika utföranden vid S15 Turbinen. Bland annat ett alternativ som innebär att
kulvert anläggs och ansluts genom ett extra schakt på andra sidan kanalen. Detta skulle, jämfört med
huvudalternativet där man går under kanalen, innebära arbete i vatten och därmed ingå i
tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.

9.2 Huvudalternativet
Nyttorna bedöms bli större med en ny avloppstunnel än med ett nytt tryckavloppssystem. Detta
beror bland annat en tunnels betydligt större magasineringskapacitet. Risken för framtida
översvämningar i den centrala bebyggelsen kring pumpstationerna Turbinen, Rosendal och
Spillepengen bedöms reduceras bäst med en ny avloppstunnel (VA SYD, 2018).
I genomförd kostnads-nyttoanalys har de två studerade alternativen bedömts och jämförts ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Två huvudsakliga slutsatser kan dras från analysen:
·
·

Avloppstunneln är mer samhällsekonomiskt lönsam än nytt tryckavloppssystem.
Avloppstunneln kan vara en lönsam investering för samhället (Sweco, 2018)

Sannolikheten för att samhällsekonomisk nytta med avloppstunnel kan nås stärks av förhållandet att
det finns betydande nyttor som inte kunnat kvantifieras i analysen. Sådana effekter är exempelvis
människors olägenhet av källaröversvämningar, förlorad arbetsinkomst vid avbrott i verksamheter,
effekter på samhällsviktiga funktioner (exempelvis framkomlighet för sjuktransporter) eller
åtgärdernas effekter på centrala Malmös utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft (VA SYD, 2018).
Tryckavloppsalternativet kostar mindre i investering än tunnelalternativet men innebär under
byggtiden betydande störningar, med stor påverkan i befintliga gator i centrala Malmö. Med en
avloppstunnel är denna problematik inte lika omfattande eftersom den i första hand byggs på
betydande djup under markytan (VA SYD, 2018).
Sammanfattningsvis visade utredningen att alternativet med avloppstunnel var mest lämpat ur
samhällets och invånarnas totala perspektiv.
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10 Bilageförteckning
Bilaga 2.1 - Fastigheter berörda av tunnelkorridor och schakt
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