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1

Läsanvisning

Föreliggande dokument utgör samrådsunderlag för delprojekt Överföring Lund‐Malmö (ÖLM).
Samrådsunderlaget är en bilaga till projekt HARs samrådsunderlag HAR Tillstånd Samrådsunderlag
enligt Miljöbalken, 2021‐06‐24.
För beskrivning av projekt Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne (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.
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2

Sammanfattning av projekt ÖLM

I detta samrådsunderlag hanteras och beskrivs de förutsättningar som avser avloppstunneln från
Lund till Malmö, se figur 1. Inom detta projekt Överföring Lund‐Malmö (ÖLM) ingår
anslutningsschakten S30‐S37 samt reservschakten S40‐S42 medan S01 är en del av projekt Malmö
avloppstunnel (MAT).

Figur 1. Tunnelsträckning från Lund till Malmö. Schakt S30‐S37 ingår i detta tunnelprojekt
”Överföring Lund‐Malmö (ÖLM)” medan S01 ingår i projekt ”Malmö avloppstunnel (MAT)”
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Avloppstunneln mellan Lund och Malmö går under delar av Hjärup, Åkarp och Arlöv men i övrigt till
stora delar under jordbruksmark. Tunneln kommer att vara ca 10 km lång och ligga på ca 25 meters
djup. Tunneln kommer att ha en inre diameter på 3 m. Förutom tunneln kommer även åtta
anslutningsschakt (S30‐S37) att anläggas. Förutom de åtta planerade anslutningsschakten kan upp till
tre tillkommande reservschakt (S40‐S42) behövas för att underlätta borrning.
Den miljöpåverkan som bedöms komma att uppstå till följd av projektet sker främst under
byggskedet vilket förväntas att pågå under 4 års tid med en förväntad start hösten 2024. Huvuddelen
av påverkan utgörs av arbeten vid anslutningsschakten där tunnelborrmaskinen antingen kommer att
borra från schakten eller avsluta borrning i schakten samt anläggande av tillfälliga anslutningsvägar.
Även transporter till och från de olika schakten då material ska transporteras till arbetsområdena
samt då överskottsmassor ska transporteras från arbetsområdena kommer att ha en påverkan på
miljön i form av buller och luftutsläpp. Andra faktorer som påverkar i byggskedet är främst
vibrationer, hantering av överskottsvatten samt tillfällig påverkan på naturmiljön och
jordbruksmarken i arbetsområdena runt anslutningsschakten.
Inom utredningsområdet för den planerade anläggningen finns två av Sveriges största
grundvattenförekomster, SV Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen. Den ena av dessa, SV Skånes
kalkstenar, kan antas bli påverkade av anläggningen, främst under byggskedet av schakterna, med
avseende på tillfälliga‐ och lokala grundvattensänkningar. Påverkan på grundvattennivåer har
beräknats vara begränsade inom ett påverkansområde, 500–1500 meter från schakterna, och
begränsas främst av byggtiden och effekten av de planerade skyddsåtgärderna. Storleken på
påverkan beräknas kunna kraftigt begränsas genom anpassningar av utformning i form av slitsmur
och botteninjektering. Risk för påverkan på grundvattenkvalitet bedöms främst kunna uppstå till följd
av yttre händelse (t ex olycka).

3

Samrådskrets

En karta som visar preliminärt påverkansområde med de som bedöms bli berörda av projektet har
tagits fram, se figur 2 samt bilaga 2. Figuren anger preliminär yttre begränsningslinje för områden
som kan komma att påverkas av buller (rosa områden). Redovisade påverkansområde visar samlat
den yttre gränsen för berörda riktvärden 60, 50 respektive 45 dBA. Utredning pågår kring
schaktspecifika bullernivåer, arbetsmoment, arbetstider och försiktighetsmått. Den preliminära yttre
begränsningslinjen för områden som kan komma att påverkas av vattenverksamhet (blåa områden)
baseras på att påverkan inte överstiger 1 m i kalkberget eller 0,3 m i ytliga jordlager.
Påverkansområdet för vibrationer och sättningar till följd av lokal deformation av jord och berggrund
vid tunnelborrningen (grönmarkerat) utgår från 0,4 mm/s vägd RMS.
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Figur 2. Preliminärt påverkansområde i samband med byggnation av avloppstunnel mellan Lund och
Malmö.
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Projektet ligger i nära anslutning till flera utbyggnadsprojekt inom väg‐ och järnväg och kommer att
passera under järnvägen samt flera vägar. I vissa fall kan detta innebära att projektet ligger inom väg‐
eller järnvägsområde vilket kan komma att föranleda en ansökan om ledningsärende hos
Trafikverket.

4

Områdesbeskrivning och lokalisering

Avloppstunneln mellan Lund och Malmö går till stora delar under jordbruksmark. Tunneln kommer
även att gå under delar av Hjärup, Åkarp och Arlöv. De anslutningsschakt som kommer att byggas för
att kunna anlägga tunneln har placerats utifrån den bästa lokaliseringen utifrån den påverkan som
tunneln medför i byggskedet och i driftskedet, se figur 3.
Inom projekt Överföring Lund‐Malmö (ÖLM) ingår anläggningsschakten S30‐S37 medan S01 är en del
av projekt Malmö avloppstunnel (MAT). Förutom anläggningsschakten kan tre reservschakt komma
att behövas. Förutsättningarna för reservschakten (S40‐S42) kommer att utredas ytterligare
avseende exempelvis exakt placering, natur‐ och kulturvärden och boendemiljö mm.
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Figur 3. Tunnelns tänkta placering på sträckan mellan Lund och Malmö. I bilden finns även tänkt placering för
anslutningsschakt angivna (S01‐S37). Schakt S01 ingår i MAT projektet och S30‐S37 ingår i detta projekt.
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4.1 Kommunala planer
4.1.1 Läge och berörda kommuner
Avloppstunneln mellan Lund och Malmö föreslås gå genom fem kommuner: Lund, Staffanstorp,
Burlöv, Lomma och Malmö. Avloppsledningen byggs i största delen parallellt med stambanan och
dras den kortast möjliga vägen mellan Källby avloppsreningsverk och Nya Sjölunda
avloppsreningsverk.
LUND
Lunds översiktsplan antogs 2018 och redovisar ny blandad bebyggelse i Källby. Genomförandet av
översiktsplanen bygger på de nya förutsättningar som utbyggnaden av fyrspåret ger med en helt ny
tågstation och på att en framtida avloppstunnel gör det möjligt att avveckla Källby
avloppsreningsverk. Schakt S37 föreslås strax söder om Källby avloppsreningsverk, på gränsen mellan
område utpekat för ny blandad bebyggelse och ett sammanhållet grön‐blå stråk för rekreation.
Kommunen har ett pågående planarbete med en fördjupning för Källby. Samtidigt som arbete pågår
med en fördjupning pågår också arbetet med att bilda ett naturreservat i berört område.
STAFFANSTORP
I Staffanstorp berör den planerade avloppstunneln landsbygdsområden samt områden för planerade
och befintliga bostäder i Hjärup och i Flackarp. Staffanstorps kommun berörs också av schakten S34‐
S36 samt två reservschakt, S41 och S42. Schakt S34 och S36 ligger inom ett större område utpekat
som landsbygd för produktion och rekreation. Schakt S35 ligger inom planerat utbyggnadsområde för
bostäder. Staffanstorp har under våren 2021 haft ett nytt förslag till översiktsplan ute på granskning.
LOMMA
I Lomma kommun pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. I Lomma dras tunneln
huvudsakligen inom markområden där Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp bedriver verksamhet.
Lomma kommun kommer att beröras av schakt S31 och S32 samt av reservschakt S40.
Reservschakten behövs under byggtiden för att underlätta genomförandet, men lämnar inga
kvarstående anspråk efter byggtiden.
BURLÖV
I Burlövs kommun berör tunneln befintlig stadsbebyggelse. Schakt S30 och schakt S33 föreslås i Arlöv
respektive i Åkarp.
MALMÖ
I Malmö avslutas avloppsledningen vid Nya Sjölunda avloppsreningsverk inom ett utpekat
verksamhetsområde enligt gällande översiktsplan från 2018. Malmö stad arbetar med att ta fram ett
nytt förslag till översiktsplan.
Tunneln mellan Lund och Malmö bidrar till stadens mål i översiktsplanen om minskat antal
bräddningar genom att också fungera som ett utjämningsmagasin vid höga flöden tillsammans med
MAT.
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4.1.2 Gällande och pågående detaljplaner
Föreslagen sträckning för ÖLM berör eller ligger i direkt anslutning till 47 detaljplaner i kommunerna
Staffanstorp, Burlöv och Malmö, se tabell 1. Tunnelbyggandet under jord innebär inga markanspråk i
markytan. Schakten som krävs för byggandet kan innebära ett visst kvarstående anspråk i markytan
även efter att tunneln är färdigbyggd.
Tabell 1. Gällande och pågående detaljplaner
Kommun

Nummer

Kommentar

Malmö

DP 4602, DP5133, PL1330,
PL475, ÄDP5348, DP 5365,
PL811

Detaljplaner som berörs av ny avloppstunnel.

Burlöv

36, 37, 46, 62, 68, 78, 109,
117, 140, P52/148, 150, 199,
211, 216, 233, 270, 102T,
103T, 202T, 209T, 5T,
P06/148, P55/150

Detaljplaner som berörs av ny avloppstunnel.

Burlöv

197, 251

Detaljplaner som berörs av ny avloppstunnel och
av schakt S30 och S33.

Lomma

Inga detaljplaner berörs

P06/115, P168, P169, P47,
P59
Staffanstorp Pågående detaljplan för del
av Hjärup 7:1, Västerstad
etapp 1

Detaljplaner som berörs av avloppstunneln.

Staffanstorp P168, P59

Detaljplaner som berörs av tunnel och tillfälligt
schakt S42.

Lund

Inga detaljplaner berörs

4.2 Geologi
Beskrivningen av de geologiska förhållandena inom utredningsområdet har delats in i sex
huvudsakliga geologiska lager, se figur 4. Följande är enbart en översiktlig beskrivning. En mer
detaljerad redogörelse av geologi, geoteknik, grundvattenfrågor och hydrologi kommer att redovisas
i PM geoteknik och PM hydrogeologi, vilka redovisas i samband med miljökonsekvensbeskrivningen.
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Den geologiska lagerföljden inom projektet har generaliserats till:
Övre sediment
Lermorän
Övre Alnarpssediment
Nedre Alnarpssediment
Sorterade jordarter
Berggrund (kalksten)
Den övre sedimentära enheten inom undersökningsområdet inkluderar generellt fyllning, organiska
och sorterade jordarter – främst sand.
Den övre sedimentära enheten följs av lermorän, som inom utredningsområdet är den dominerande
jordarten i markytan. Denna enhet kan ofta delas in i två underenheter: en övre baltisk morän och
den nedre nordostmoränen.
Under lermoränen finns inom Alnarpssänkan de övre och de nedre Alnarpsedimenten, se figur 4 och
figur 6. De övre Alnarpsedimenten kännetecknas av varvad lera och finkorniga sediment medan de
nedre Alnarpsedimenten kännetecknas av relativt grovt sediment som sand och grus.
Utanför Alnarpssänkan återfinns sorterade jordarter under lermoränen. Dessa jordarter består
vanligtvis av sediment, liknande de som finns i Alnarp‐sänkan.

Figur 4. Geologisk profil längs sträckning av avloppstunneln mellan Lund‐Malmö
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4.3 Grundvatten
Grundvatten är en grundläggande resurs som generellt har ett mycket högt värde samt en bred
funktion i samhället och naturen. Dessa kombinerade egenskaper gör att grundvattnet inte bara är
en prioriterad resurs för vår samtid utan även för kommande generationer. Grundvatten omfattas av
miljömålet grundvatten av god kvalitet och inom utredningsområdet finns två av Sveriges största
grundvattenförekomster; Alnarpsströmmen och SV Skånes kalkstenar.
Grundvatten i berg
Berggrundens förutsättningar för att hysa grundvatten är i stora drag kopplat till dess vattenförande
sprickor och porositet. Lokalt sett kan förutsättningarna för grundvatten i berg variera stort till följd
av skillnader i hur de vattenförande sprickorna är orienterade, hur vanliga de är samt hur uthålliga de
är i sin utbredning.
Grundvattenförekomsten SV Skånes kalkstenar omfattar hela sydvästra Skåne från Ven och
Landskrona i nordväst ned till Ystad i sydöst. Berggrunden förknippas generellt med mycket goda
uttagsmöjligheter av grundvatten på grund av dess betydande sprickighet och porositet. Under den
för grundvattnet betydelsefulla kalkstenen finns s.k. skrivkrita som även den är en kalksten men med
betydligt sämre vattenförande egenskaper. Uttagsmöjligheterna för grundvatten är för berggrund
bland de högsta i landet inom utredningsområdet. Den högsta kapaciteten finns i Malmö‐ samt delar
av Lundområdet, se figur 5.
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Figur 5. Av SGU bedömda uttagsmöjligheter av grundvatten ur berggrunden inom utredningsområdet. Högst
uttagsmöjligheter finns i Malmö samt delar av Lund‐området med en bedömd kapacitet på 20 000–60 000 l/h.
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Grundvatten i jord
Förutsättningarna för grundvatten i jord varierar kraftigt inom utredningsområdet, framförallt på
djupet. Grundvatten förekommer i samtliga beskrivna jordlager, men det enda
grundvattenmagasinet i jord med tillräcklig kapacitet för att räknas som grundvattenförekomst inom
utredningsområdet är det som finns i de nedre Alnarpssedimenten, Alnarpsströmmen, se figur 6.
Lokalt kan troligtvis goda uttagsmöjligheter förekomma i jordlagren även högre upp i lagerföljden,
exempelvis i postglacial sand eller i sorterade isälvssediment. Även intermoräna sediment bedöms
lokalt kunna påverka de hydrogeologiska förutsättningarna genom sin högre hydrauliska
konduktivitet. Ingen av dessa lager har dock historiskt använts som en resurs till allmän nytta utan
dess egenskaper är främst kända från infrastrukturella projekt och i viss mån från enskild
vattenförsörjning.
Även inom de övre Alnarpssedimenten finns enskilda lager med relativt sett bättre vattenförande
egenskaper, så som sand och finsand. I allmänhet kan sägas att dessa lager betraktas som
vattenförande men under uttag över tid blir uthålligheten kraftigt begränsad av dess och de
omgivande tätare lagrens utbredning. För att de på ett betydande sett ska ses som ett
grundvattenmagasin måste de enskilda lagren inte bara ha goda vattenförande egenskaper utan
även vara utbredda över ett större område utan avbrott.
Grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen finns i de mer grovkorniga nedre Alnarpssedimenten.
Sedimenten har inte bara en mycket hög hydraulisk konduktivitet och en mäktighet på upp till 10
meter utan de har även en stor utbredning över sannolikt den större delen av hela Alnarpssänkan, ca
300 km2. De står även i kontakt med den vattenförande delen av den underliggande berggrunden
vilket ytterligare stärker dess uttagsmöjligheter av grundvatten. I SGUs regionala
grundvattenkartering bedöms Alnarpsströmmen tillhöra den för landet högsta kategorin för
uttagsmöjligheter i jord, >125 l/s eller motsvarande >450 000 l/h.
Grundvattnets funktion och användning inom utredningsområdet
Grundvattenresurserna i både kalkberget och i de nedre Alnarpssedimenten har nyttjats som
regionalt viktiga grundvattenresurser sedan sekelskiftet år 1900. Inom utredningsområdet är de
kommunala vattentäkterna numera under avveckling och har inte stått för några betydande uttag
under 2000‐talet. Utanför utredningsområdet finns kommunala vattenuttag framförallt ur
berggrunden men både Alnarpsströmmen och grundvattnet i berggrunden nyttjas både för
industriella samt enskilda ändamål både inom och utanför utredningsområdet.
Utöver funktionen som dricksvatten och industrivatten så nyttjas även grundvattnet både i
berggrunden och i jord för geotermiska ändamål. Både klimatet och de geologiska förutsättningarna
för dessa ändamål bedöms vara mycket gynnsamma inom utredningsområdet.
Kanske det största värdet hos grundvatten ligger i dess förmåga att bevara sina egenskaper över tid.
Detta innebär att en grundvattenresurs med goda egenskaper, exempelvis goda uttagsmöjlighet av
grundvatten av god kvalitet, sannolikt kommer behålla dessa över tid – oftast hundratals till tusentals
år. På samma sätt kan en grundvattenresurs som utsätts för negativ påverkan, exempelvis en
förorening, få dåliga egenskaper som bibehålls över motsvarande tid (beroende på påverkan). Detta
ger att en stor del av värdet i en grundvattenresurs ligger inte enbart i nuvarande användning utan
även i det värde den kan utgöra i framtiden.

Bilaga 3 Samrådsunderlag överföring Lund ‐ Malmö
samrad@vasyd.se
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Sida 16 av 49

Dokumentnummer: ‐

Nuvarande miljöbelastning
Till följd av ett gott naturligt skydd så bedöms den nuvarande miljöbelastningen på grundvattnet till
största del vara diffus från markanvändningen. Ingen enskild aktör eller markanvändning kan pekas
ut vara den största miljöbelastningen utan belastningen utgörs av summan från all markanvändning.
Hot mot grundvattnet inom utredningsområdet är bland annat urban markanvändning, industri,
lantbruk, väg och järnväg samt förorenade områden.

4.3.1 Miljökvalitetsnormer för grundvatten
Utredningsområdet ligger inom två grundvattenförekomster med miljökvalitetsnormer, SV Skånes
kalkstenar samt Alnarpsströmmen, för vilka kvalitetskraven för den kvantitativa statusen anges som
”God”, se figur 6. Den kemiska statusen för SV Skånes kalkstenar bedöms också vara ”God” men för
Alnarpsströmmen är den kemiska statusklassningen ”Otillfredsställande”. Förekomsten bedöms i
vattenförvaltningen ha otillfredsställande kemisk status med avseende på klorid. Tillförlitligheten är
dock låg och baseras på två kustnära mätstationer vilka är representativa för en liten del av
förekomstens yta. Till nästa förvaltningscykel är det föreslaget att förekomsten ska få kemisk status
”God” med undantag för klorid.
SV Skånes kalkstenar bedöms i vattenförvaltningen ha risk för att inte uppnå god kemisk kvalitet till
år 2027. Risk föreligger enligt Vatteninformationssystem Sverige, VISS med avseende på 15
parametrar: nitrat, ammonium, bekämpningsmedel, klorid, konduktivitet, sulfat, arsenik, bensen,
benso(a)pyrene, kadmium, bly, kvicksilver, PAH, summa trikloreten/tetrakloreten samt PFAS.
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Figur 6. Berörda och anslutande grundvattenförekomster.
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4.4 Ytvatten
Den planerade anläggningen passerar under tre inom vattenförvaltningen avgränsade
ytvattenförekomster – Höje å, Sege å och Alnarpsån, se figur 7.

Figur 7. Berörda ytvattenförekomster och deras huvudavrinningsområden. Sett från norr: Höje å, Alnarpsån
och Sege å.
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4.4.1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten
För Höje å, som korsar anläggningen nära schakt S37, är miljökvalitetsnormerna satta till ”God
ekologisk status” och ”God kemisk ytvattenstatus” (med undantag för bromerad difenyleter samt
kvicksilver och kvicksilverföreningar). Statusklassningen för nuläget är ”Otillfredsställande ekologisk
status” på grund av bl.a. övergödning och miljöfarliga ämnen, och ”Uppnår ej god kemisk status” på
grund av bl.a. hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd.
För Alnarpsån, som korsar anläggningen vid schakt S31 och även passerar nära S33 och S41, är
miljökvalitetsnormerna satta till ”God ekologisk status” (2027) och ”God kemisk ytvattenstatus” (med
undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar). Statusklassning för
nuläget är ”Dålig ekologisk status” på grund av bl.a. övergödning och miljöfarliga ämnen, och
”Uppnår ej god kemisk status” på grund av bl.a. hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd.
För Sege å, är miljökvalitetsnormerna satta till ”God ekologisk status” (2033) och ”God kemisk
ytvattenstatus” (med undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar).
Statusklassning för nuläget är ”Otillfredsställande ekologisk status” på grund av bl.a. övergödning och
problem med förorenade ämnen, och ”Uppnår ej god kemisk status” på grund av bl.a. hydrologisk
regim och morfologiskt tillstånd.
För Malmö hamnområde, är miljökvalitetsnormerna satta till ”Måttlig ekologisk status” och ”God
kemisk ytvattenstatus”. Statusklassning för nuläget är ”Måttlig ekologisk status” och ”Uppnår ej god
kemisk status” på grund av antracen, bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
tributyltenn föreningar.

4.5 Förorenade områden
En inventering av fastigheter och verksamheter har sammanställts i länsstyrelsens digitala karta över
potentiella förorenade områden.
Enligt en framtagen metodik, MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) finns
identifierade områden längst med tunnelsträckan, se figur 8. Enligt metodiken delas de inventerade
områdena in i fyra riskklasser avseende risk för människors hälsa och miljö.
Klass 1: Mycket stor risk
Klass 2: Stor risk
Klass 3: Måttlig risk
Klass 4: Liten risk
Längs med det valda tunnelalternativet finns främst oklassade MIFO‐områden. Inget av schaktlägena
ligger i närheten av något område som riskklassats.
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts i anslutning till områdena för schakt, S30‐
S37. Uppmätta halter i undersökningen påvisar inga eller låga föroreningshalter. Kompletterande
miljöteknisk markundersökning kommer att utföras bl.a. inom område för reservschakten.
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Figur 8. Utdrag ur länsstyrelsens EBH karta, över förorenade områden.
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4.6 Kulturmiljö
Denna del av sydvästra Skåne som avloppstunneln berör är en synnerligen rik fornlämningsmiljö och
flera företeelser betonar områdets centrala betydelse. Fornlämningsbilden domineras av
järnålderscentralplatsen Uppåkra som dock är belägen öster om utredningsområdet. I övrigt ligger
utredningsområdet mellan de medeltida stadsbildningarna Lomma i nordväst, Lund i nordost och
Malmö i sydväst. Lunds och Lommas stadsbildningar har spelat en betydande roll i områdets
utveckling redan under tidig medeltid medan Malmös etablering har varit viktig från 1200‐talet och
framåt.
Närheten till kusten och vattendragen Höje å, Hjärupsbäcken och Sege å, har bidragit till områdets
kommunikativa läge. Både Höje å och Hjärupsbäcken har kunnat erbjuda vattenleder till kusten där
det fanns förutsättningar för en strategisk hamn i Lommabukten. Även flera viktiga landvägar löper i
detta område, bl.a. den västskånska huvudvägen (Bronsåldersvägen) som utgått från Söderslätt och
som passerat Uppåkra och sedan även Lund på sin väg norrut längs Skånes västkust. Flera östvästliga
vägförbindelser fanns i dess anslutning och centralplatsen Uppåkra och Lund anses ha etablerats på
kommunikativa knutpunktsområden.
Utredningsområdet i norr vid Flackarp och Källby ingår i ett rikt kulturmiljölandskap med många
registrerade fornlämningar från olika tidsperioder längs med Höje ås dalgång. Även Värpinge och
Trolleberg inkluderas i detta. Området omnämns både i Staffanstorps och Lunds kommuns
kulturmiljöprogram som särskilt värdefulla miljöer. I det historiska bylandskapet låg byarna tätt,
vilket visar på områdets täta befolkning och centralitet. Byar vars marker berörs av
utredningsområdet är Källby, Flackarp, Svarte Hjärup, Hjärup, Vinstorp, Karstorp, Alnarp, Åkarp,
Tågarp och Arlöv. I tunnelns närhet ligger även Värpinge och Vrågerup.
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Figur 9. Karta kulturmiljö
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4.7 Naturmiljö
En naturvärdesinventering enligt svensk standard på fältnivå har gjorts kring sju av de åtta
anslutningsschakten inom utredningsområdet. För S37 har en tidigare inventering från 2019 använts.
Kompletterande naturvärdesinventering kommer att utföras i lägen för reservschakten under
sommaren 2021. De naturvärden som har hittats är framför allt kopplade till ruderatmarksflora och
äldre träd. Inventeringsområdena kring schaktpunkterna S30, S31, S35 och S37 berör tillsammans
elva avgränsade naturvärdesobjekt av klass 3–4. Naturvärdesklass 3 betyder Påtagligt naturvärde –
miljöer med inslag av naturliga processer och strukturer samt naturvårdsarter och därmed områden
vars ekologiska kvalitet det är av särskild betydelse att upprätthålla eller förbättra. Naturvärdesklass
4 betyder Visst naturvärde – områden som påverkats negativt av mänsklig aktivitet men där det trots
allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald och därmed
områden vars ekologiska kvalitet det är av betydelse att upprätthålla eller förbättra.
Naturvärdesklass 1 och 2 betyder högsta resp. högt naturvärde, inga sådana objekt har påträffats.

4.8 Jordbruksmark
Jordbruk är av nationell betydelse enligt miljöbalken. Några av schaktpunkterna kommer att behöva
ta jordbruksmark i anspråk. Schaktpunkterna S36 och S32 ligger på åkermark klass 10, och
schaktpunkten S31 på åkermark klass 9, se figur 10. I graderingen av åkerklasserna 1–10 är klass 10
bäst. Punkterna S34 och S35 ser på kartan ut att ligga på åkermark men ligger idag inom
arbetsområdet för utbyggnad av järnvägen mellan Lund och Malmö.
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Figur 10. Karta markanvändning

Bilaga 3 Samrådsunderlag överföring Lund ‐ Malmö
samrad@vasyd.se
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Sida 25 av 49

Dokumentnummer: ‐

4.9 Rekreation och friluftsliv
Inget av schakten inom utredningsområdet ligger inom utpekade eller skyddade områden för
rekreation och friluftsliv. I närheten av schaktpunkt S37 finns riksintresse för friluftsliv Höje å. Se
karta Riksintressen, figur 11 under 4.10.

4.10 Riksintressen
De planerade schakten berör flera olika riksintressen.
Schakt S31 och S32 ligger inom riksintresse för kulturmiljövård ”Alnarp”, som beskrivs som en
institutionsmiljö för Sveriges lantbruksuniversitet som vuxit fram ur det forna Alnarps kungsgård med
bebyggelse av stort arkitekturhistoriskt värde belägen i öppen slättbygd med förhistorisk
bosättningskontinuitet.
Schakt S37, S36, S35 och S34 ligger inom eller i nära anslutning till riksintresse för kommunikationer
(Europabanan – en tänkt framtida höghastighetsjärnväg från Jönköping till Helsingborg/Malmö).
Schakt S33, S34 och S35 ligger i nära anslutning till riksintresse för befintlig järnväg (Södra
Stambanan).
Schakt S30 och S31 ligger i nära anslutning till riksintresse för befintlig väg (E6 Trelleborg‐Strömstad‐
riksgränsen, samt E6.01 anslutning till Malmö hamn, som är hamn av riksintresse).
Schakt S30, S31 och S32 ligger inom riksintresse Högexploaterad kust.
Natura 2000 område Lommabukten och Lommaområdet ligger väster om utredningsområdet, i
närheten av schakt S30.
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Figur 11. Karta Riksintressen och Natura 2000
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4.11 Områdesskydd och artskydd
Biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet finns vid S30, S32 och S35 i form av en
oxelallé, en askallé och en päronträdsallé. Utöver dessa generella biotopskydd finns inga
områdesskydd inom inventeringsytorna för utredningsområdets schaktpunkter.
En rad naturvårdsarter har påträffats vid schakten S31, S32, S33 och S36. Det gäller i huvudsak
rödlistade arter och signalarter. Alla vilda fåglar är fridlysta.

4.12 Boendemiljö
En stor del av den planerade tunnelsträckningen går under åkerlandskapet, men vissa delar går även
under tätorter och industri‐/verksamhetsområden. Några av de planerade schakten är lokaliserade i
närheten av bostadsbebyggelse. Schakt S30 är lokaliserat nära bostadsbebyggelse i Arlöv, S33 är
lokaliserat nära bostadsbebyggelse i Åkarp, och S37 är lokaliserat på gränsen mellan områden
utpekade som ny blandad bebyggelse och befintlig natur i översiktsplanen för Lunds kommun. Även
reservschaktet S42 ligger i närhet till bostadsbyggelse vid Jakriborg. Därtill är schakt S34, S35 och
reservschakt S41 lokaliserade i närheten av tätorten Hjärup, och i närheten av planerade nya
bostadsområden. Punkten S33 ligger idag inom arbetsområdet för utbyggnad av järnvägen mellan
Lund och Malmö. Se karta markanvändning, figur 10 under 4.8.

4.12.1 Luft
Föroreningar i omgivningsluften kommer från många olika aktiviteter i samhället, inte minst från
trafiken. Det är de sammanlagda effekterna av alla aktiviteter som är reglerade i lag och främst är det
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) som är kritiska i Sverige. Under byggnation av
avloppstunneln adderas utsläpp från transporter och arbetsmaskiner till övriga aktiviteter. Projektet
kommer fortsätta arbetet med att utreda påverkan på miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål.

4.12.2 Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet
I luftkvalitetsförordningen återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft, med gräns‐
och målvärden för olika föroreningar, vilka ska bidra till att skydda människors hälsa och miljön.

4.12.3 Buller
Befintligt buller kommer i dagsläget främst från trafik. Den bullerutredning som är utförd omfattar
buller från planerad verksamhet och kommer att kompletteras med dagens situation för att se hur
bullernivåerna är innan arbetet påbörjas. Detta för att det ska kunna göras en jämförelse med hur
projektet påverkar bullernivåerna samt att bedöma behov av skyddsåtgärder.

4.12.4 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
I förordningen om omgivningsbuller finns en slags målsättningsnorm, att det ska eftersträvas att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.
Projektet kommer medföra byggbuller, vilket regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller
från byggplatser.
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5

Planerad anläggning

5.1 Beskrivning planerad anläggning
Överföring av avloppsvatten från Lund till Malmö omfattar anläggande av avloppstunnel från Källby
avloppsreningsverk i Lund till ny pumpstation vid Sjölunda (Nya Sjölunda). Från pumpstationen i
Sjölunda pumpas avloppsvattnet in till Nya Sjölunda avloppsreningsverk.
När avloppstunneln är färdigställd kommer avloppsvatten från Källby, dit avloppsvatten från
tätorterna Dalby, Björnstorp, Veberöd samt Genarp idag är anslutna, samt avloppsvatten från Hjärup,
Burlöv, Lomma samt Borgeby att anslutas till överföringstunneln. Det innebär bland annat en
minskad föroreningsbelastning på de recipienter, dvs Höje å samt Lödde å , som i dagsläget tar emot
renat avloppsvatten från dessa kommuner.
Tunneln är dimensionerad för ett maxflöde på 7 000 l/s vid Källby plus anslutande flöden. Därutöver
ska tunneln kunna utjämna och magasinera vid kraftiga regn. Malmö avloppstunnel och denna tunnel
(ÖLM) ansluter till Sjölunda pumpstation på samma nivå enligt föreslagen utformning. Vid kraftiga
regnsituationer kommer avloppstunneln mellan Lund och Malmö att kunna magasinera
avloppsvatten. Tunneln ges tillräcklig lutning så att självrensning erhålls.
Tunnelns placering planeras bli på cirka 25‐30 m djup. Anläggningen blir en i princip tät
betongkonstruktion, med varken ut‐/inläckage eller grundvattenpåverkan i driftskedet.
Överföringstunneln kommer att anläggas med tunnelborrmaskin (TBM) genom så kallad pipe‐jacking
metod där tunnelns konstruktion byggs av prefabricerade rör, som trycks framåt med hjälp av
hydrauliska domkrafter (“jacks”) placerade i en matargrop (startschakt). Betongrören, med en längd
på cirka 3 m, trycks framåt från respektive startkammare. Massorna från borrningen tas ut i redan
borrad tunnel till närmaste vertikalschakt. I samband med anläggandet tätas tunneln löpande,
inläckaget blir därmed litet. De kemikalier som kan komma att användas i samband med borrningen
kommer i första hand att avlägsnas i samband med att tunnelmassorna tas ut.
Tunneln kommer att bli ca 10 km lång, vilket innebär att det krävs flera anslutningsschakt utmed
sträckan. Schakten kommer vara upp emot 30 meter djupa och det är ifrån anslutningsschakten de
olika tunnelborrningssektionerna som tunnelborrmaskinen antigen installeras eller tas upp.
Anläggande av dessa schakt bedöms leda till temporär grundvattensänkning under byggskedet.
Åtgärder vidtas för att minimera det område som påverkas av grundvattensänkningen, se figur 2 för
preliminärt påverkansområde. Det kommer att behövas minst åtta anslutningsschakt (S30‐S37) men
ytterligare schakt kan bli nödvändiga för att begränsa längden på borrsträckorna. För‐ och nackdelar
med kompletterande reservschakt för att korta borrsträckorna utreds ytterligare med avseende på
risker och kostnader. De eventuellt tillkommande reservschakterna som kan komma att anläggas
ligger på sträckorna S31‐S32 (S40), S33‐S34 (S41) och S34‐S35 (S42). Placeringen av
anslutningsschakten och reservschakten visas i bilaga 1 och 2 samt i figur 1.
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När avloppstunneln har tagits i drift kommer avloppsreningsverket i Källby att läggas ner. Detta sker
inom ramen för dess tillstånd och hanteras inte inom ansökt verksamhet. I vilken ordning de olika ans
lutningarna skall göras och hur omkoppling kommer att ske är under utredning. Mer information
redovisas i samlingsdokumentet HAR Tillstånd Samrådsunderlag enligt Miljöbalken under punkt 6.3.
Det finns även pumpstationer längs med tunnelsträckningen som planeras tas ur bruk och rivas.

5.1.1 Principbeskrivning funktioner
Tunneln förläggs med självfall, så att avloppsvattnet kommer att rinna från Lund mot Malmö vilket
innebär att det inte behövs någon pumpstation längs med sträckan. Vid Sjölunda pumpstation
pumpas sedan vattnet upp till Nya Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln kommer även att vara
självrensande vilket leder till ett begränsat behov av service och underhåll av tunneln. För att kunna
utföra underhåll vid drift så kommer det att finnas nedstigningsmöjlighet vid varje schakt, se figur 12.

Figur 12. Principskiss över hur schakten kommer att se ut. Det ofärgade vertikala röret är för åtkomst av
avloppstunneln som visas horisontellt på ca 25 m djup. Bilden till höger visar hur schaktet kommer att se ut på
ytan (uppifrån). Ytan täcks med betonglock över kvarstående två nedstigningsschakter.
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6

Byggmetoder och genomförande

6.1 Tunneldrivning
Avloppstunneln mellan Lund och Malmö kommer uteslutande användas för hantering av
avloppsvatten. Tunneln kommer att vara ca 10 km och ha en planerad inre diameter på 3,0 m.
Den tunnelborrningsmetod som kommer att användas är borrning med EPB (Earth pressure balance
method), se figur 13. Metoden innebär att det utgrävda materialet används för att stödja tunnelytan
medan det mjukgörs med exempelvis skum och andra tillsatser för att underlätta framdriften och
därmed minska maskinslitage och energiförbrukning. Tunneln byggs upp av betongringar och mellan
ringarna läggs en tätning för att tunneln ska bli tät.
Överskottsmassor transporteras i vagnar och/eller med transportband till anslutningsschakten och
hissas upp för vidare hantering.
Tunnelborrning kommer att ske dygnet runt medan transporter till och från arbetsområdena
planeras att undvikas nattetid.

Figur 13. Bild över framdrift med borrning med EBP metod.

6.2 Principbeskrivning funktioner under byggtiden
6.2.1 Arbetsområden
I anslutning till schakten kommer det att behövas arbetsområden. Arbetsområdena beräknas att vara
ungefär 60 x 60 m stora och är nödvändiga för entreprenören för att kunna ställa upp material,
utrustning, arbetsbodar mm, se exempel på utförande i figur 14. Inom arbetsområdet skall det finnas
utrymme för att kunna ta omhand överskottsmassor tillfälligt, utföra beredning av betong, mindre
upplag av tunneldelar samt mottagning av inkommande material.
Arbetsområdena kommer efter utfört arbete att återställas, emellertid kommer det att finnas en
lokal väg och uppställningsplatser för två fordon i närområdet av schakten.
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Figur 14. Exempel på anläggning av arbetsområde (S32).

Massorna som kommer upp från arbetet med tunnelborrningen kommer tidvis att vara relativt våta.
Det kommer att installeras ett system för att ta omhand och samla upp det vatten som kommer ur
tunnelmassorna. Det omhändertagna vattnet kommer att renas från suspenderade partiklar innan
vidare omhändertagande.

6.2.2 Transporter och arbetsvägar
Vid transporter av material till och från schakten kommer transporterna i första hand belasta
motorväg och större vägar för att i möjligaste mån undvika tunga transporter på mindre lokalgator,
se figur 15.
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Figur 15. Transportvägar till och från de olika schakten.
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Totalt under projektet uppskattas 44 650 fordonsrörelser krävas för att kunna transportera material
till och från arbetsplatserna, se tabell 2 nedan för en sammanställning.
Tabell 2. Uppskattat totalt antal lastbilsrörelser för att kunna transportera material till och från
arbetsplatserna samt från och till norra hamnen i Malmö.
Moment i byggskedet

Antal fordonsrörelser

Överskottsmaterial från
tunneldrivning och anläggning av
schakt

23 500

Betong och armering

3 700

Skumbetong

2 800

Överskottsmassor från anläggning av
schakt

7 500

Förberedande arbeten på
etableringsområden

2 600

Tunnelsegment

350

Övrigt

4 200

TOTALT

44 650

De överskottsmassor som kommer att uppstå i samband med tunnelarbetet mellan Lund och Malmö
kommer att behöva transporteras bort efterhand, totalt beräknas ca 31 000 fordonsrörelser
avseende överskottsmassor att utföras.
Flest fordonsrörelser beräknas utföras under 2028 och första halvåret 2029 då det preliminärt
kommer att utföras ca 2 000 fordonsrörelser i månaden .
I anslutning till arbetsområdena kommer tillfälliga vägar att behöva byggas för att material ska kunna
fraktas till och från schakten. För att kunna komma till vissa av arbetsområdena kommer permanenta
tillfartsvägar behöva anläggas för att även kunna utföra framtida underhåll.

6.3 Grundvattensänkning
Tunneldrivning och schaktning medför vanligtvis ett inläckage av grundvatten som leder till en
grundvattensänkning som påverkar omgivande grundvattennivåer. Eventuell grundvattensänkning
beror på vilken metod som används vid byggnationen. Behov av grundvattensänkning kopplat till
tunnelarbetet mellan Lund‐Malmö bedöms främst uppstå vid etablering av schakten under
byggskedet, utifrån den planerade utformningen. Storleken på och tiden för behovet av
grundvattensänkning sätts dels av de tekniska förutsättningarna för konstruktionen dels av den
accepterade omgivningspåverkan, vilket i sin tur kan styra val av teknisk lösning. Utformningen av
grundvattensänkningen är under utredning.
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6.4 Masshantering
Totalt för avloppstunneln mellan Lund och Malmö beräknas ca 180 000 m3 överskottsmassor
uppkomma inom projektet. Framförallt är det överskottsmassor som uppkommer i samband med
tunneldrivningen och vid anläggning av schakten.
Vid den översiktliga miljötekniska markundersökning som utförts i anslutning till områdena för schakt
(S30‐S37) har uppmätta halter påvisat låga föroreningshalter. Kompletterande markundersökningar
kommer att utföras för att få en bättre bild över eventuella markföroreningar.

6.5 Hantering överskottsvatten
Under byggskedet är det väntat att det kommer uppstå överskottsvatten som behöver avbördas från
arbetsområdet på ett adekvat sätt. Med överskottsvatten avses den blandning av vatten som
kommer att uppkomma inom arbetsområdena. Överskottsvattnet kommer att bestå av inläckande
grundvatten i schakter, tunnelprocessvatten, byggdagvatten och inläckande regnvatten, och kommer
att behöva pumpas bort och avledas. Proportioner, volymer och kvalitet kommer att variera mellan
schakt och längs tunnelsträckningen. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att förhindra
störningar och olägenheter för människors hälsa eller miljö i samband med och till följd av
överskottsvattnets avbördning.
Storleken på inläckande grundvatten till schakt i byggskede har bedömts uppgå till ca 2‐5 l/s
för schakt ned i berggrund, och ca 2 l/s för schakt i Alnarpssänkan. Provtagning har indikerat att
grundvattnet är fritt från föroreningar. Avseende processvattnet saknas i detta skede såväl
kvantitativa som kvalitativa skattningar och det är inte avgjort vilka kemikalier som kommer att
användas i samband med tunnelns anläggande. Regnvattnet antas framförallt ha en utspädande
effekt, men vid kraftiga regn kan erosion och uppslamning leda till grumling.
Överskottsvattnet kan principiellt omhändertas via avledning till vattendrag eller
markavvattningsföretag, alternativt via avledning till kommunalt avloppsnät. För inläckande
grundvatten kan det även finnas möjlighet till återinfiltration i slutet system. I föreliggande fall
bedöms kringliggande markavvattningsföretag genomgående sakna överkapacitet, vilken annars
hade kunnat nyttjas för detta projekt, varför avbördning bedöms komma att behöva ske via
återinfiltration och/eller avledning till vattendrag, diken eller kommunalt avloppsnät. Utredning
pågår för att bedöma lämpligast alternativ för respektive arbetsområde.
Det vatten som förväntas avbördas från arbetsområdena kommer att bedömas med avseende på
kvalitet.
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6.6 Kemikaliehantering
De huvudgrupper av kemikalier som kommer att användas vid anläggning av avloppstunneln mellan
Lund och Malmö är:
Ämnen för att lämpliggöra marken för tunnelborrmaskinen; ytaktiva ämnen (tensider) som
tillsammans med t.ex. tryckluft och vatten eller bentonit underlättar framkomligheten i
marken och minska friktionen vid rörtryckning i jord.
Smörjmedel; ofta bestående av bentonit med olika sammansättning beroende på markens
egenskaper
Bentonitsuspension; för stabilisering av borrfronten.
Ämnen som injekteras för att minska permeabiliteten och stabilisera marken; för att fylla ut
sprickor och håligheter.

6.7 Anslutning till befintlig anläggning
Överföringen mellan Lund och Malmö kommer att ha fyra anslutningar till det befintliga
avloppssystemet, huvudanslutningen är vid Källby där avloppsvatten från Lund kommer att ledas in i
tunneln.
Tunneln är utformad för att möjliggöra en framtida anslutning till det befintliga lokala
avloppssystemet mellan Lund och Malmö för att möjliggöra framtida förbättringar i avloppsvattnet. I
den aktuella fasen av projektet planeras anslutningar vid Hjärup vid S34, Lomma vid S31 och för att
ansluta ABMA P1‐systemet vid S30 i Arlöv. Anslutningarna ska göras med hjälp av självfall och
möjliggöra borttagning av befintliga pumpstationer. Tunneln är också utformad för en framtida
anslutning av avloppsvattenflödena från Kävlinge och Borgeby vid schakt S36.

7

Förväntad miljöpåverkan

Byggskedet och till viss del den kommande driften av avloppstunneln medför risker för omgivningen.
Vilken typ av påverkan och hur stor påverkan blir beror på val av läge, teknisk utformning och
genomförande inklusive skyddsåtgärder. Den fortsatta projekteringen kommer att lägga grunden för
en allt mer detaljerad bedömning av miljöpåverkan från den aktuella anläggningen allteftersom
projektering och miljöbedömningsprocessen framskrider.

7.1 Byggskede
Den miljöpåverkan som bedöms komma att uppstå i samband med projektet sker främst under
byggskedet som kommer att pågå under ca 4 års tid med en uppskattad början under hösten 2024.
Påverkan utgörs av arbeten i anslutning till anslutningsschakten där tunnelborrmaskinen antingen
kommer att borra från schakten eller avsluta borrning i schakten samt anläggande av tillfälliga
anslutningsvägar. Även transporter till och från de olika schakten då material ska transporteras till
arbetsområdena samt då överskottsmassor ska transporteras från arbetsområdena kommer att ha
en påverkan på miljön i form av buller och luftutsläpp. Andra faktorer som påverkar i byggskedet är
främst byggbuller, vibrationer, hantering av överskottsvatten samt tillfällig påverkan på naturmiljön
och jordbruksmarken i anslutning till anslutningsschakten. Till viss del kommer även landskapsbilden
och tillgängligheten att påverkas tillfälligt i samband med byggnationen.
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7.1.1 Transporter
De mest troliga transportvägarna sker mellan norra hamnområdet i Malmö och de olika schakten.
Från‐ och till norra hamnen kommer transporter av överskottsmassor, betong, tunneldelar samt
övrigt material att ske. Massor från tunneldrivning och tunnelelement kommer att transporteras från
och till respektive schakt som planeras som anslutningsschakt, vilket är S01, S31, S34 och S36. De
övriga schakten blir i mindre omfattning belastade av transporter.

7.1.2 Avfall
Uppkommit avfall sorteras ut och transporteras till godkänd mottagningsanläggning med de tillstånd
som krävs enligt avfallsförordningen.
Farligt avfall bedöms inte uppstå såvida det inte sker läckage vid reparationer eller maskinella
avvikelser i form av läckage av bränsle eller hydrauloljor.

7.1.3 Buller, stomljud och vibrationer
En utredning av bullersituationen under anläggningsskedet har genomförts avseende luftburet
buller. Kompletterande utredning pågår för att säkerställa att bullerriktvärdena inte överskrids. Vid
risk för överskridande kommer bullerreducerande åtgärder att vidtas, detta gäller främst där det
finns bostäder på nära håll, se figur 16 nedan för preliminärt påverkansområde avseende buller.
Därutöver är generella åtgärdsförslag att välja tysta fordon och maskiner, informera kringboende i
god tid, ha täta plank runt byggarbetsplatserna vid behov, ha tydliga anvisningar för uppställning av
lastbilar på tomgång samt använda mobila tillfälliga skärmar.
Buller och vibrationer kan uppkomma och orsaka störningar främst i samband med att
borrutrustning anländer samt vid tunneldrivning och de transporter som krävs för att forsla bort och
tillföra massor, byggmaterial och utrustning. Störning kan även förekomma i samband med att
bottenplatta och slitsmur anläggs mm. Påverkan från buller kommer främst ske i anslutning till
schakterna. Vid anläggningsskedet följs Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
byggarbetsplatser. Det innebär särskilda begränsningar under kvällar, nätter och helger.
Omfattningen av stomljud beror bl.a. på jordlagerföljder vid tunneldrivningen och hur byggnader är
grundlagda. Stomljud uppstår bl.a. i samband med tunneldrivningen genom marken. Till följd av
vibrationer kan skador på byggnader uppstå. Vilka byggnader som kan ligga i riskzon behöver utredas
närmare. Även bil‐ och järnväg samt ledningar kan skadas av vibrationer.
Genomförd bullerutredning har inte bedömt påverkan på buller i rekreationsområden och Natura
2000 område, något som kommer att behöva utredas vidare.
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Figur 16. Preliminärt påverkansområde för buller
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7.1.4 Vatten
Den förväntade påverkan kan för grundvatten delas in i två huvudkategorier:
Kvantitativ påverkan – påverkan på omgivande grundvattennivåer
Kvalitativ påverkan – påverkan på grundvattenkvaliteten
De två olika sorternas påverkan kan medföra olika effekter och verkar ofta inom olika områden och
tidsintervall. En kvantitativ påverkan är kopplad till det skede av projektet där behov av
grundvattensänkning finns, alternativt under perioden då anläggningen läcker in grundvatten.
Grundvattensänkningen eller inläckaget av grundvatten som leds bort från anläggningen medför en
lokal trycksänkning i omgivningen. Trycksänkningen fortplantar sig utåt och är som störst i den
direkta anslutningen för att sedan minska succesivt med avståndet. Trycksänkningen fortsätter att
fortplanta sig så länge avsänkningen eller inläckaget pågår och till dess att sänkningen balanserats av
ett inducerat inläckage från omgivningen. Storleken på omgivningspåverkan står därför i relation till
den utförda grundvattensänkningen eller inläckaget men är också, kanske till ännu större del, styrd
av de naturliga förutsättningarna. Tiden för en kvantitativ omgivningspåverkan begränsas till
anläggandet av anläggningen och en eventuell framtida avveckling. Storleken på påverkan kan till viss
del styras och förutses genom val av teknik och skyddsåtgärder.
Generella effekter som kan uppstå vid omgivningspåverkan på grundvattennivåer:
Minskade uttagsmöjligheter av grundvatten
Sättningar i mark
Negativ påverkan på grundvattenberoende ekosystem
Effektförändringar för geotermiska anläggningar
En kvalitativ påverkan å andra sidan är inte nödvändigtvis kopplad i samma utsträckning till perioder
under anläggningens livscykel utan är i större utsträckning beroende på grundvattnets naturliga
förutsättningar så som dess sårbarhet eller resiliens, dvs förmåga till återhämtning. Tiden för en
kvalitativ påverkan kan överstiga en tunnelanläggnings garantitid eller livslängd med flera
årtusenden.
Generella effekter som kan uppstå vid omgivningspåverkan på grundvattenkvaliteten:
Minskade uttagsmöjligheter av grundvatten av god kvalitet
Negativ påverkan på grundvattenberoende ekosystem
Dålig hushållning av resurser till följd av långvarig påverkan
De två grundvattenförekomsterna Alnarpsströmmen och SV Skånes kalkstenar, se Figur 6, har stort
värde då de har god kvalitet och kapacitet samt är nära tillgängligt till efterfrågan. Sårbarheten hos
de aktuella grundvattenförekomsterna anses dock låg till mycket låg beroende på att de täcks av
relativt täta jordlager.
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Omgivningspåverkan med avseende på grundvatten är under utredning men förutses inom projektet
uppstå inom byggskedet vid följande moment:
Förväntat inläckage till schakt och tunnel med resulterade grundvattensänkning
Lokalt förändrad grundvattenkvalitet kopplat till val av byggmetod och därtill kopplad
användning av olika kemiska produkter
Lokalt förändrad grundvattenkvalitet till följd av mobilisering av befintliga föroreningar i
grundvattnet
Risker för omgivningspåverkan utgörs av enskilda oväntade händelser eller oplanerade resultat som
på något sätt leder till omgivningspåverkan på grundvattnet. Exempelvis om tunneln eller schakten
inte uppnår den planerade tätheten så kommer ett större inläckage av grundvatten uppstå under
byggskedet. Enskilda oväntade händelser som kan inträffa skulle exempelvis vara olycka som leder till
läckage, antingen av förorening ‐ eller ett ökat inläckage av grundvatten.
För att undersöka och beräkna projektets förväntade omgivningspåverkan med avseende på
grundvatten pågår ett arbete med att upprätta en numerisk hydrogeologisk modell över området.
Syftet är att beräkna dels det förväntade inläckaget till både tunnel och schakt men även storleken
på den kvantitativa omgivningspåverkan vilket sedan kan ligga till underlag för att göra bedömningar
av förväntad miljöpåverkan.
Påverkansområdet definieras som trycksänkning som överstiger 1 meter i
kalkberget/Alnarpssediment och 0,3 meter i ytliga jordlager. Preliminära beräkningar visar på
begränsade påverkansområden runt de fyra schakten (S32, S33, S34 och S35) som går ner i de övre
Alnarpssedimenten. I de schakten som anläggs ner i kalkberg förväntas behovet av
grundvattenbortledning bli större på grund av att kalkberget är mera genomsläppligt, vilket även
leder till större påverkansområden. För alla schakten kommer grundvattenpåverkan att innebära en
trycksänkning i ett undre slutet grundvattenmagasin och påverkan i ytliga jordlager beräknas bli
försumbar.
Påverkansområdets utbredning kommer begränsas av att schakterna utformas som relativt täta
konstruktioner. Som ytterligare skyddsåtgärd under byggskedet kan återinfiltration av grundvatten
användas för att vid behov begränsa påverkansområdet. Behovet av skyddsåtgärder utreds. De
preliminära beräkningarna av grundvattenpåverkan indikerar att ingen grundvattenkänslig naturmiljö
riskerar att påverkas och att risken för sättningsskador på byggnader och anläggningar till följd av
grundvattensänkning är mycket låg. Övriga punkter som beskrivits i texten ovan kommer att utredas
vidare.
Avledning av vatten till recipient antingen direkt eller via dagvattennätet ska inte leda till
översvämning eller försämrad vattenkvalitet. Flera av dikningsföretagen är redan hårt belastade och
möjlighet att avleda till dessa är under utredning. Schakten har olika långt till möjliga recipienter
vilket leder till att det för vissa schakt kan bli aktuellt att vidare undersöka om det finns möjlighet till
infiltration.
Utifrån föroreningsbelastningen vid de olika schakten samt från de tillfälliga upplagsytorna ska
reningsanläggningar upprättas med relevanta och lämpliga reningsfunktioner.
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7.1.5 Utsläpp till luft samt lukt
Utsläpp till luft kommer endast ske i byggskedet. Utsläppen härrör främst från transporter till och
från anslutningsschakten samt från arbetsmaskiner. I Sverige är det främst det kvävedioxid (NO2) och
partiklar (PM10) som är kritiska. Projektet kommer fortsätta arbetet med att utreda om kvävedioxid
och partiklar samt påverkan vid de tillfällen tunneln vattenfylls vid kraftiga regn eventuellt orsakar
överskridanden av miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål.
Risk för lukt vid anläggningen är liten då inget avloppsvatten kommer att anslutas förrän tunneln är
helt färdigbyggd.

7.1.6 Landskapsbild
Under byggskedet kommer det att ställas upp arbetsbodar, lyftkranar och stora maskiner inom
arbetsområdena. De kommer även att omges av plank för att begränsa bullerspridningen.
Arbetsplatserna kommer därmed att bli ett tydligt visuellt inslag i landskapsbilden. Landskapet där
arbetsområdena ligger är i stor utsträckning urbant eller karaktäriserat av infrastruktur som vägar
och järnvägar. De kommer därför inte att vara helt främmande i sina miljöer och påverkan bedöms
därför som begränsad.

7.1.7 Kulturmiljö
Tunneln berör en synnerligen rik fornlämning. Avloppstunnelns schakt S31 och S32 ligger inom
riksintresse för kulturmiljövård ”Alnarp”, en institutionsmiljö för Sveriges lantbruksuniversitet som
vuxit fram ur det forna Alnarps kungsgård i öppen slättbygd med förhistorisk bosättningskontinuitet.
Se karta Riksintressen, figur 11, under 4.9. Utredningsområdet berör flera områden som är utpekade
i det regionala kulturmiljöprogrammet, Skånes kulturmiljöprogram. Kulturmiljöstråket Södra
stambanan omfattar ett område på båda sidor om järnvägen Södra stambanan, inom vilket schakt
S37, S36, S35, S34 och S5 ligger. Schakt S37, S34, S32 och S30 ligger inom områden för särskilt
värdefulla kulturmiljöer såsom Lund, Bomhög‐Hjärup‐Uppåkra, Alnarp, resp. Arlöv. Skånelinjen Per‐
Albin‐linjen är ett kulturmiljöstråk som går längs Skånes kust, och inom detta stråk ligger schakt S01
och S30.

7.1.8 Naturmiljö
Inventeringsområdena kring schaktpunkterna S30, S31, S35 och S37 berör tillsammans 11 avgränsade
naturvärdesobjekt av klass 3–4.
Under byggskedet kommer etableringsytor med tillhörande tillfartsvägar medföra att en del
växtlighet och träd behöver tas bort. Detta behöver utredas vidare, så att det om möjligt går att
anpassa arbetsområden och tillfartsvägar för att undvika påverkan på stora träd. I
naturvärdesinventeringen poängteras att det under entreprenaden är viktigt att spara och skydda
både träden, då det tar lång tid att återskapa, och död ved vid S37. Det är även viktigt att skydda de
alléer som påträffats. Värdefull flora kan återskapas genom att toppjord sparas och läggs tillbaka när
anläggningsarbetet är slutfört. Alternativt kan motsvarande flora sås in på nytt.
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7.1.9 Jordbruksmark
Jordbruk är av nationell betydelse enligt miljöbalken. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.
Tre av schaktpunkterna (S31, S32 och S36) kommer ta viss jordbruksmark klass 9–10 i anspråk under
byggtiden. I graderingen av åkerklasserna 1–10 är klass 10 bäst. Intrången uppskattas till cirka
60 x 60 m. Kortare tillfartsvägar till schaktpunkterna kan i viss utsträckning också innebära intrång i
jordbruksmark t ex vid S36. Intrången i jordbruksmark har beaktats vid lokalisering av schakten så att
långa anslutningsvägar har undvikits.
Jordbruksmarken bedöms påverkas under byggskedet genom kompaktering på grund av körande
arbetsfordon vilket kan leda till långvarig påverkan.

7.1.10 Rekreation och friluftsliv
Den preliminära bedömningen är att projektet inte påverkar rekreation och friluftsliv. Inga av
schakten inom utredningsområdet ligger inom områden för rekreation och friluftsliv. Eventuell
bullerpåverkan på Höje å dalen kan behöva utredas vidare. Framkomlighet på befintliga gång‐ och
cykelbanor kommer att säkerställas under projektet.

7.1.11 Riksintressen
Eventuell påverkan på Natura 2000 området Lommabukten, vad gäller buller och utsläpp från
byggavloppsvatten, behöver utredas vidare. För påverkan på riksintresse kulturmiljövård, se avsnitt
7.1.7. Övriga riksintressen bedöms inte påverkas.

7.1.12 Områdesskydd och artskydd
Biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet har påträffats vid S30, S32 och S35 i form av
en oxelallé, en askallé och en päronträdsallé. Ingen påverkan på alléerna bedöms uppstå, inga träd
bedöms behöva tas bort, men det är viktigt att fortsatt bevaka detta under vidare projektering.

7.1.13 Boendemiljö
Schakt S30 är lokaliserat nära bostadsbebyggelse i Arlöv, S33 är lokaliserat nära bostadsbebyggelse i
Åkarp, och S37 är lokaliserat på gränsen mellan områden utpekade som ny blandad bebyggelse och
befintlig natur i översiktsplanen. Därtill är schakt S34 och S35 lokaliserade i närheten av orten Hjärup,
och i närheten av planerade nya bostadsområden.
Buller, vibrationer och stomljud kan påverka boendemiljöerna under byggskedet, se avsnitt 7.1.3.

7.1.14 Kommunala planer och angränsande projekt
Påverkan på kommunala detaljplaner kan innebära behov av vissa planändringar. Kommunernas
planer på utveckling av ny bebyggelse kan påverkas om de är tänkta att realiseras under tidsperioden
som byggtiden för avloppstunneln pågår. Det kan eventuellt beröra ny blandad bebyggelse vid S37 i
Lunds kommun, ny bebyggelse vid S35 i Staffanstorps kommun samt stadsbebyggelse i Burlövs
kommun.
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7.1.15 Resurshushållning
Anläggandet av tunneln och anslutningsschakten kommer medföra behov av material i form av
byggcement, ballast, metall och kemiska produkter som innebär åtgång av ändliga resurser och
energi. För exempelvis schaktning, tunneldrivning och transporter krävs energi. Dels i form av
drivmedel, som i stor utsträckning kan antas vara av fossilt ursprung, dels i form av el.
I kommande miljöbedömning ingår att uppskatta projektets direkta och indirekta CO2‐utsläpp så att
projektets klimatpåverkan kan belysas.

7.2 Driftskede
När anläggningen är i drift kommer den att ha liten inverkan på omgivningen då samtliga
arbetsområden kommer att återställas undantaget precis vid schakterna där det kommer att finnas
en lokal tillfartsväg samt betonglock. Ingen påverkan i form av stomljud och vibrationer förväntas,
inte heller på landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljö, rekreation, friluftsliv, riksintressen,
områdesskydd eller artskydd.

7.2.1 Transporter
Trafik till anslutningspunkterna för drift och underhåll kommer att ske i begränsad utsträckning,
uppskattningsvis tillsyn 5‐10 gånger per år vid normal drift.

7.2.2 Avfall
I vilken utsträckning som tunneln kommer att generera avfall under driftskedet kommer att utredas
men mängden avfall bedöms blir ringa. Vid en eventuell framtida avveckling av tunneln kommer
avfall att bestå framför allt av betong.

7.2.3 Buller
Driften av tunneln som innebär att avloppsvatten transporteras med självfall genererar inget buller.
Transporter till och från anslutningsschakten är av begränsad omfattning och kan därmed inte anses
bidra till bullerspridning.

7.2.4 Vatten
En underjordsanläggning likt en tunnel eller nedstigningsschakt utsätts oftast för ett högre
omgivande grundvattentryck. Den planerade anläggningen kommer inom stora delar utsättas för ett
omgivande tryck på ca 40 meter vattenpelare. Vid ett läckage av grundvatten från omgivningen till
anläggningen så kommer en trycksänkning ske i omgivningen. Generellt för underjordsanläggningar
så sker ett visst sådant inläckage. Den förväntade omgivningspåverkan kommer under driftskedet
därför vara kopplat till vilken täthet mot omgivande grundvattentryck som anläggningen uppnår.
Utifrån den nuvarande utformningen av anläggningen så beräknas tunneln uppnå en vattentäthet så
att dess totala inläckage under driftskedet är <1 l/s. Detta anses vara ett omätbart inläckage. Även
omgivningspåverkan m.a.p. grundvatten till följd av detta inläckage, förutsatt att konstruktionen
uppnår önskad täthet, bedöms vara omätbar under driftskedet.
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Storleken på omgivningspåverkan m.a.p. grundvatten under driftskede kommer vid behov utredas
vidare, bland annat genom att använda den numeriska grundvattenmodellen som är under
utformning.
Inga utsläpp av vatten kommer under driftskedet att göras inom ramen för avloppstunnelns
verksamhet. Tunneln kommer att öka möjligheten att magasinera vatten vilket leder till att behovet
av bräddning kommer att minska. Den sammantagna påverkan inom projekt HAR bedöms bli
betydande för flera recipienter som mottar bräddat avloppsvatten. Frågan belyses inom
samrådsunderlag för Nya Sjölunda.

7.2.5 Utsläpp till luft samt lukt
Luft och lukt från avloppstunneln kommer att hanteras vid anslutningsschakten längs med
tunnelsträckningen, där åtgärder kommer att göras för att minimera lukt. Utredning om åtgärder
pågår. Vid exceptionellt kraftiga nederbördshändelser när tunneln är översvämmad kommer lukten
att begränsas till luftvolymen i schakten. En sådan händelse beräknas återkomma med en statistisk
återkomststid på 10 år och är således en sällsynt händelse.

7.2.6 Jordbruksmark
Tre av utredningsområdets schaktpunkter (S31, S32 och S36) kommer ta begränsade ytor av
jordbruksmark klass 9–10 i anspråk för själva schakten under driftskedet. Intrången kan även om de
är små medföra försämrad arrondering. Verksamheten i arbetsområdena och tillfälliga tillfartsvägar
under byggskedet kan leda till en långsiktig påverkan genom att tunga maskiner och upplag leder till
kompaktering som kan försämra odlingsmöjligheterna även efter återställandet och därmed i
driftskedet. Ytorna behöver under byggskedet täckas med geotextil och ett lager av t.ex. träflis/bark
som kan avlasta matjorden från trycket. Vid återställande behöver djupluckring ske. Lämplig metod
behöver utredas vidare.

7.2.7 Boendemiljö
Schakt S30 är lokaliserat nära bostadsbebyggelse i Arlöv, S33 är lokaliserat nära bostadsbebyggelse i
Åkarp, och S37 är lokaliserat på gränsen mellan områden utpekade som ny blandad bebyggelse och
befintlig natur i översiktsplanen. Därtill är schakt S34 och S35 lokaliserade i närheten av orten Hjärup,
och i närheten av planerade nya bostadsområden.
Under normal drift bedöms ingen påverkan på boendemiljö, men under särskilda omständigheter
kan påverkan av lukt förekomma. Det behöver utredas vidare. Se vidare under avsnitt 7.2.5.

7.2.8 Kommunala planer och angränsande projekt
Det är totalt 47 detaljplaner som berörs av tunnelsträckning eller anslutningsschakt i Malmö, Burlöv
och Staffanstorps kommuner. Tunneln kommer att medföra behov av en säkerhetszon i
förekommande detaljplaner som innebär att borrningar inte får utföras som riskera att skada
tunneln. Möjligheten att bygga stora tunga byggnadsverk kan också begränsas av tunnelns framtida
rättighet. Vidare utredning av avloppstunnelns skyddsbehov kommer att genomföras. Fortsatt dialog
med kommunerna och berörda fastighetsägare kommer att ingå i det arbetet.
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Avloppstunnelns påverkan på gällande detaljplaner bedöms bli marginell. Dock kommer tunneln när
den är i drift att innebära en robust lösning för hantering av avloppsvatten som kan innebära nya
möjligheter för framtida samhällsutveckling vilket kan påverka kommunernas framtida
översiktsplaner för lokalisering av t ex stadsutveckling och bebyggelse.

7.2.9 Resurshushållning och Energianvändning
Driften av avloppstunneln kommer att medföra väsentlig energianvändning för Sjölunda pumpstation
där spillvattnet ska pumpas från tunneln upp till avloppsreningsverket. Höjdsättningen av tunneln är
en kompromiss mellan olika variabler, exempelvis:
Ur energisynpunkt vill man lägga tunneln så ytligt som möjligt
För att kunna utnyttja tunneln för fördröjning av stora volymer vid stor nederbörd (skyfall) så
behöver den lokaliseras på samma nivå som MAT.
Tunneln måste ligga på tillräckligt stort djup för att vara stabil under byggskedet.
På vilken nivå som tunneln ska placeras utreds vidare inom projektet.

8

Fortsatt arbete

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.
Fördjupade utredningar av omgivningspåverkan, exempelvis på kulturmiljö
Kompletterande miljöteknisk markundersökning kommer att utföras för att kontrollera eventuella
föroreningar i mark och grundvatten i direkt anslutning till schakten.
I det fortsatta arbetet kommer olycksrisker i bygg‐ och driftsskede, knutet till planerad anläggning att
belysas. Detta med utgångspunkt i effekter för människor, miljö och egendom.
Det kommer tas fram kontrollprogram för grundvattenpåverkan och för avledning av
överskottsvatten. Vid utredningsarbetet till kontrollprogrammet kommer det även tas fram
riktvärden för utsläpp av vatten.
Eventuella ytterligare skyddsåtgärder kommer föreslås utifrån skyddsobjektens värde och känslighet
för potentiell påverkan efter att påverkansområde definierats och skyddsobjekten inventerats.
Samrådsunderlaget ska ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningen och ligger till grund för
miljöbedömningsprocessen. Fortsatt arbete med att samla in synpunkter från områdets
förutsättningar för att kunna göra bedömningar av påverkan, effekt och konsekvens kommer att
fortlöpa under processen. En vidare bedömning om verksamheten främjar eller motverkar
miljökvalitetsmålen kommer göras i MKB arbetet.
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9

Alternativ

Studier har utförts för att jämföra alternativa lösningar, dels anläggning av en ny markförlagd ledning
mellan Lund och Malmö och dels att anlägga en avloppstunnel. För och nackdelar med de olika
alternativen har tagits fram.

9.1 Ledningsalternativet
Överföring av avloppsvattnet från Källby i Lund till Sjölunda i Malmö genom konventionellt system
innebär två parallella ledningar med invändig diameter 1 100 mm utmed en sträcka på cirka 14 km.
Ledningarna anläggs i jordschakt på 3‐5 meters djup. Marken lutar svagt från Lund mot Malmö, men
inte tillräckligt för ett fungerande självfall. Föreslagen anläggning är därför en kombination av tryck‐
och självfallsledningar och omfattar totalt fyra pumpstationer. Självfallsledningar underlättar för
anslutande flöden.
Den valda ledningssträckningen tar hänsyn till befintlig infrastruktur och kommunernas planering.

9.2 Tunnelalternativet
Avloppstunneln från Källby till Sjölunda pumpstation motsvarar en cirka 10 km lång och tät
betongtunnel med en invändig diameter på 3,0 m. Tunneln transporterar avloppsvattnet med
självfall. Vid Sjölunda anläggs en pumpstation som lyfter vattnet till avloppsreningsverket från drygt
25 meters djup.
Huvudalternativet bedöms vara tunnelalternativet då det baserat på genomförda utredningar och
intressentpåverkan kan konstateras att tunnelalternativet bäst uppfyller tre av programmets
planerade nyttor.
Trygga tillväxt och möta en växande befolkning i regionen
Skydda våra vattenmiljöer där vi vill leva, bo och verka
Skapa ett robust och driftsäkert avloppssystem
För att utreda den mest fördelaktiga sträckningen har tre olika alternativ utretts.

9.2.1 Alternativa tunnelsträckningar
Olika alternativa tunnelsträckningar har utretts. De tre sträckningarna som varit aktuella har varit:
Tunnel i en rak linje mellan Källby i Lund och Sjölunda i Malmö
Norra alternativet, väster om Åkarp
Södra alternativet, öster om Åkarp
Den raka sträckningen mellan Källby och Sjölunda har trots att det är den kortaste sträckan valts bort
då alternativet innebär för långa avstånd till de huvudsakliga anslutningspunkterna samt att det
skulle krävas pumpning av vatten från den existerande avloppsledningen till tunnelns
anslutningsschakt vilket skulle innebära högre energikostnader samt en minskad driftsäkerhet.
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De två andra alternativet är den stäckning som benämns som den norra alternativet (väster om
Åkarp) och det södra alternativet (öster om Åkarp), se figur 17.

Figur 17. Det norra‐ och södra tunnelstäckningsalternativen

Den norra sträckningen har en betydande nackdel då avståndet till anslutningspunkterna till befintlig
avloppsledning (AMBA) är avsevärt längre i Arlöv jämfört med det södra sträcknings alternativet.
Även avståndet från Hjärup till den norra sträckningen är avsevärt längre än för det södra
alternativet och skulle kräva pumpning av avloppsvatten vilket minskar fördelarna med att systemet
förslås ha självfall. En annan fördel med det södra sträckningsalternativet är att Åkarps huvudledning
för spillvatten ligger i anslutning till järnvägen och en tunnelsträckning i närheten till den befintliga
ledningen i Åkarp skulle underlätta en anslutning av avloppsvatten från Åkarp.
Utifrån utförda studier och jämförelser mellan olika alternativ har det södra sträckningsalternativet
valts som det mest fördelaktiga tunnelalternativet, främst då det tillåter självfall av avloppsvattnet
och på så sätt kräver avsevärt lägre energiförbrukning vid driften. Det södra alternativet innebär även
färre anslutningsschakt samt att det längs med sträckningen finns väl lämpade platser för placering
av anslutningsschakten (S30‐S37). Den exakta utformningen och det precisa läget för tunnel och
anslutningsschakt utreds.
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Fördelar (grön) och nackdelar (röd) med den norra‐ och södra tunnelsträckningen anges i tabell 3
nedan.
Tabell 3. Jämförelse, fördelar och nackdelar mellan det norra‐ och södra sträckningsalternativet.
Norra
Södra
sträcknings‐ sträcknings‐
alternativet alternativet
Anslutningar
ABMA Arlöv (S30)
Lomma (S31)
Åkarp (S33) möjlig framtida anslutning
Hjärup (S34)
Kävlinge (S36)
Schaktens placering, landskapsperspektiv
Schaktens placering, tillgänglighetsperspektiv

Efter att jämfört både alternativet med en konventionell ledning samt de olika tunnelalternativen har
det södra tunnelalternativet bedömts som det mest fördelaktiga alternativet ur samtliga perspektiv
beskrivna ovan.

10 Bilageförteckning
Bilaga 3.1 – Föreslagen tunnelsträckning
Bilaga 3.2 – Ritning över föreslagen mittpunkt på schakt
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Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
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