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Sammanfattning
VA SYD driver ett projekt för att studera möjligheten till att bygga och förlägga delar av
avloppsledningsnätet i centrala Malmö till tunnlar, 20 – 25 m under markytan.
Fältundersökningar har utförts för att få en bättre bild av geologin, bergytans nivå och
jordarnas beskaffenhet som delvis ligger till grund för byggbarheten.
Redovisningen av arbetet kan läsas genom detta dokument med tillhörande ritningar och
dokument. Vid fördjupning finns mer ingående PM som beskriver processer, val som
gjorts, tekniker, beräkningar, kalkyler, riskhantering, modellkörningar osv.
Den planerade huvudtunneln mellan Turbinen i söder och Sjölunda avloppsreningsverk
blir ca 5 600 m lång med en invändig diameter på 4,9 m vilket ger en area på 18,9 m².
Till huvudtunneln ansluts mindre mikrotunnlar. Tunnlarna ansluts i slutskedet till det
befintligt avloppsledningsnät ovan mark. Detta sker via virvelkammare ner i störtschakt
till avloppstunneln.
Störtschakten utmed huvudtunneln sammanfaller med läget för de befintliga
pumpstationerna i hamnen (Carlsgatan, Frihamnsallén, Skruvgatan, Kosterögatan och
Flintrännegatan). Pumpstationerna Rosendal och Spillepengen samt bräddavloppet vid
Turbinen och utjämningsmagasinet i Föreningsgatan ansluts till huvudtunneln via
störtschakt och mikrotunnlar.
Tunnelsystemet kommer att förses med räddningsschakt i anslutning till vissa av
schakten. Tunnelns läge i plan och profil samt utformning av ny pumpstation har
analyserats avseende byggbarhet, utformning, hydrauliska förutsättningar, kostnader
samt tekniska och ekonomiska risker.
Tunnlarna och schakten kommer att drivas med för Malmö och Köpenhamn känd
byggnadsteknik. En TBM-maskin kommer att driva huvudtunneln från Sjölunda till
Turbinen. Tunneln förses med en betonglining. Schakten kommer att drivas genom
cirkulär schaktsänkning efter att kalkberget förstärkts med sekantpålar eller slitsmurar
alternativt en kombination av dessa.
I Sjölunda anläggs en större pumpstation för tio pumpar som skall lyfta avloppsvattnet
ca 25-30 m. Pumpstationen kommer kunna byggas samtidigt som drivningen av tunneln
pågår vilket kommer att förkorta byggtiden. Stationen förses med redundans, allt för att
undvika driftavbrott vilket kan ge förödande konsekvenser.
Inledande arbete med projektering och tillståndsärende bedöms ta ca 3 år. Efterföljande
byggskede har bedömts till 3,5 år. Dessa tider kan komma att omfördelas beroende på
vilken entreprenadform som väljs.
Projektkostnaden för Malmö avloppstunnel har i denna utredningsfas bedömts till
2,1 mdkr, inklusive ett riskpåslag på 0,3 mdkr och med en drift- och underhållskostnad
på knappt 8 mkr/år.
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1. Inledning
1.1

Bakgrund och syfte

VA SYD utreder förutsättningarna för att bygga en avloppstunnel från Turbinen i
centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. Malmö avloppstunnel kommer att
ersätta nuvarande system med tryckavloppsledningar och pumpstationer.
Tunneln kommer att ge en säkrare och effektivare transport av avloppsvatten till
Sjölunda avloppsreningsverk och en god kapacitet för att klara högflödessituationer vid kraftiga regn. Bräddningen av obehandlat avloppsvatten till
recipienten kommer därmed att minska betydligt. I och med att tunneln ersätter
det nuvarande tryckavloppssystemet kan värdefull mark i stadsmiljön frigöras till
annat ändamål.
Denna förstudie, utredningsfas 2 föregås av en tidigare utredningsfas 1, som
redovisades 20081), vilken beskriver två alternativa sträckningar för en
avloppstunnel. Baserat på utredningsfas 1 har VA SYD valt alternativ 2.
Denna utredningsfas 2 för Malmö avloppstunnel syftar till att ta fram underlag för
fortsatt beslutsprocess, tillståndshantering och projektering. Tunnelns läge i plan
och profil samt utformning av ny pumpstation analyseras avseende byggbarhet,
utformning, hydrauliska förutsättningar, kostnader samt tekniska och ekonomiska
risker.
1)

1.2

Tunnel 2000 Malmö, 2008. Sweco Environment AB VA-system, Malmö, daterad
2008-11-05.

Omfattning

Uppdraget omfattar utredning av en avloppstunnel på 5,6 km, från Turbinen via
Östra hamnen till Sjölunda, se Figur 1. Till detta behövs anslutande avloppstunnlar
på ca 2,4 km. För att kunna leda ner avloppsvatten görs anslutningar från
befintliga pumpstationer ner till tunnlarna. Ytterligare schakt för service och
nödutrymning tillkommer. Uppdraget omfattar även en ny huvudpumpstation på
tunnelnivå, ca 25 m under markytan, i Sjölunda. De planerade tio pumparna ska
lyfta vattnet upp till Sjölunda avloppsreningsverk.
VA SYD har i denna utredningsfas valt att inte beakta arbetena kring miljö och
trafik varför dessa endast berörs perifert. Ytterligare avgränsningar redovisas i
kap 3.5.
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Sjölunda pumpstation
Sjölunda förschakt

Flintrännegatan

Spillepengen

Skruvgatan
Kosterögatan

Frihamnsallén
Carlsgatan

Rosendal

Föreningsgatan
Turbinen
Turbinen Västra

Figur 1. Föreslagen anläggning med huvudtunnel i blått från Turbinen i väster till
reningsverket i Sjölunda i öster. Mikrotunnlar i rött från Spillepengen till Sjölunda
och Föreningsgatans magasin via Rosendal till Skruvgatan. Mikrotunnel under
Turbinkanalen är för kort för att synas i bild. Anslutningspunkter är markerade
med mörkblå prickar.
Följande arbeten har utförts inom ramen för utredningsfas 2:
·
·

·

·
·

·
·
·

Fältundersökningar i syfte att i vissa punkter inhämta geo-, berg- och
marktekniska förutsättningar utmed tänkt tunnelsträckning.
Hydraulisk dimensionering och modellering av anläggningen;
framtagande av dimensionerande flöden, hydraulisk profil,
tunnellutning och beräkning av självrensning.
Utformning av huvudtunnel med anslutande mikrotunnlar, schakt för
pumpstation, störtschakt med anslutningspunkter för avlopp, samt
räddningsschakt.
Utformning av ny pumpstation på tunnelnivå vid Sjölunda
avloppsreningsverk.
Framtagande av teknisk lösning avseende geokonstruktion, tunneloch schaktdrivning, byggteknisk och maskintekniska installationer i
Sjölunda pumpstation inkl. grovgaller
En första riskhantering för projektet.
Framtagande av tidsplan för genomförande.
Kostnadskalkylering av projektet som helhet.

Arbetena presenteras i denna rapport med bilagor och ritningar enligt
innehållsförteckning. Huvudrapporten är avsedd att kunna läsas fristående, och
underliggande PM ger en djupare beskrivning och detaljer av respektive område
som är av värde för fortsatt arbete med projektet.
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1.3

Organisation

Arbetet har bedrivits i ett nära samarbete med VA SYDs personal och Ramböll
genom ett antal workshops och arbetsmöten under större delen av 2017. Vid
dessa träffar har projektets ingående delar diskuterats och förutsättningar samt
avgränsningar för projektet har ställts upp.
Nyckelpersoner i uppdraget har varit följande:
Beställarorganisation
Stefan Milotti
Ulf Nyberg
Annika Sundström
Magnus Wahlqvist
Kenneth Nilsson
Claes-Inge Hansson
Christopher Gruvberger

VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

Jan Hartlén

Projektledare
Avdelningschef Avloppsvatten
Teknikstöd, VA
Teknikstöd, VA
Teknikstöd, Drift
Teknikstöd, El
Avdelningschef Miljö, Strategi och
Samordning, Beställarombud
Beställarstöd

SYD
SYD
SYD
SYD
SYD
SYD
SYD

Konsultorganisation
Jan Salomonson
Mattias Karlsson
Christin Döse
Patrik Gliveson
Petter Björkman
Fredrik Einarsson
Jonny Petersson
Søren Wegener Gamst
Mads Abrahamsen
Anette Seger

Uppdragsledare
Delprojektledare VA
Delprojektledare Geo
Handläggare VA-modellering
Specialist VA-Process
Handläggare Konstruktion
Handläggare Geoteknik
Specialist TBM
Specialist TBM, geokonstruktion
Konsultombud

Ramböll
Ramböll
Ramböll
Ramböll
Ramböll
Ramböll
Rambøll
Rambøll
Rambøll
Ramböll

J H Geoconsulting

Sverige AB
Sverige AB
Sverige AB
Sverige AB
Sverige AB
Sverige AB
Danmark AS
Danmark AS
Danmark AS
Sverige AB

Rambölls arbetsgrupp har utöver detta bestått av tekniksakkunniga och
handläggare inom områden som miljö, geohydrologi, byggteknik, trafik och
installation (el, och kraft samt ventilation).
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2. Befintligt ledningssystem och avloppsreningsverk
2.1

Beskrivning av befintliga ledningssystem och pumpstationer

Malmö har idag två avloppsreningsverk, Sjölunda, dit i stort sett hela stadskärnan
levererar sitt avloppsvatten samt Klagshamn, som tar emot avloppsvatten från
Limhamn och tätorterna söderut. På Sjölundaverket behandlas även
avloppsvattnet från angränsande kommuner.
Större delen av avloppsvattnet inom Sjölundaverkets upptagningsområde avleds
norrut mot ett avskärande tryckavloppssystem som pumpar det vidare till
reningsverket. Tryckavloppssystemet omfattar totalt ca 19 km
tryckavloppsledningar och åtta pumpstationer, varav de tre största är Turbinen,
Rosendal och Spillepengen. Resterande fem pumpstationer är belägna i hamnen.
Malmös avloppssystem utgörs till stor del av kombinerat avloppsnät, vilket medför
stora flöden till pumpstationer vid regn. Bräddning sker då till närmaste recipient,
framförallt kanalerna vid Turbinens pumpstation och från utjämningsmagasinet i
Föreningsgatan. Viss bräddning sker även till Industrihamnen. I Figur 2 visas
tryckavloppssystemet och det kombinerade ledningsnätet inom Sjölundaverkets
upptagningsområde och i Figur 3 det korresponderande spillvattennätet.

Figur 2. Malmös tryckavloppssystem med anslutet kombinerat ledningsnät.
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Figur 3. Malmös tryckavloppssystem med anslutet spillvattennät.
Tabell 1.Pumpkapacitet och bräddning vid befintliga pumpstationer inom
Sjölundaverkets upptagningsområde.
Pumpstation
Kapacitet
Kommentar
Turbinen

2,5 m3/s

Kombinerat spillvatten och dagvatten. Spillvatten
prioriteras vid stora flöden. Bräddning till kanalen
vid höga flöden.

Rosendal

2,5 m3/s

Bräddning via nödavloppsledning till Sege kanal

Spillepengen

1,5 m /s

Bräddning till Sege å

Övriga

1,5 m3/s

Bräddning till Industrihamnen

2.2

3

Sjölunda avloppsreningsverk

Sjölunda avloppsreningsverk byggdes i början av 60-talet och är idag ett av
Sveriges största avloppsreningsverk med ca 300 000 anslutna p.e. Idag tar verket
emot avloppsvatten från större delen av Malmö stad samt Burlöv och delar av
Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.
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3. Projektspecifika förutsättningar och avgränsningar
I samråd med VA SYD har följande projektspecifika förutsättningar och
avgränsningar ansatts för denna utredningsfas.

3.1

Funktionskrav

Följande funktionskrav är uppställda för anläggningen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3.2

Tunnelanläggningen ska innebära en på lång sikt säker transport av
avloppsvatten från staden till Sjölunda reningsverk.
Anläggningen ska utformas så att den medger framtida utvidgningar.
Krav på stabilitet, täthet och hög driftsäkerhet gäller för konstruktionerna.
Anläggningen ska med beaktande av den aggressiva miljön vara beständig
utifrån ett 100 års perspektiv.
Avloppstunneln ska 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.
Huvudtunneln ska tillgodose magasineringsbehovet för 10-årsregn.
Driften ska inte störa närliggande verksamheter.
Anläggningen ska inte avge störande lukter.
Hantera höga trycknivåer
Ex-klassning av anläggningen ska undvikas.

Geometriska förutsättningar

Följande koordinatsystem och höjdsystem används:
·
·

Koordinatsystem är Sweref 99 13 30
Höjdsystem som används i detta PM är RH2000.

Minsta kurvradier för tunnelborrmaskinerna har förutsatts till:
·
·

TBM - 150 m
Mikrotunnel - 300 m

Kurvradierna kan möjligen göras mindre, men då troligtvis till en högre
produktionskostnad.

3.3

Hydrauliska förutsättningar

Sjölunda pumpstation dimensioneras för flöden enligt Tabell 2 med maximalt flöde
Qmax 10,0 m3/s. Det stora spannet mellan torrvädersflöde (0,4 - 1,5 m 3/s) och
högflöde (10,0 m3/s) gör att pumparna dels måste klara en relativt hög lyfthöjd
men även ett stort flödesspann.
Tabell 2. Dimensionerande flöden för Sjölunda pumpstation, uppgifter från
VA SYD.
Värde
Qmin, torrväder
Qnormal, torrväder
Qmax, antaget framtida, efter att Sjölunda reningsverk är utbyggt

0,4 m3/s
1,5 m3/s
10,0 m3/s

Dimensionerande situation för bestämning av tvärsnittsarean är att tunneln ska
klara att magasinera ett 6 timmars 10-årsregn samtidigt som pumpstationen till
Sjölunda ARV ska klara av att avbörda 6 m3/s.
Det maximala inflödet till huvudtunneln vid ett mycket kraftigt regn har antagits
till 25 m3/s.
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Vattengång i tunneln där den ansluter till pumpstationens inlopp: -21,50, se
vidare ritning 8011-W-101 och kap 4.6.
Högsta vattenyta där pumpstationen ska ansluta till nya inloppsstationen på
Sjölunda reningsverk är +6,00. Dock måste pumparna kunna lyfta till strax under
+7,00. Statisk lyfthöjd för pumparna i Sjölunda pumpstation bedöms till ca 26-34
mvp.
Avloppstunneln ska vara självrensande oftare än en gång per dygn, gäller dygn
med låg spillvattentillrinning, s.k. mindygnsflöde. För att avloppstunneln ska vara
självrensande bör skjuvspänningen mellan det rinnande avloppsvattnet och
tunnelns mantelyta vara större än 2,0 N/m2. Detta förhållande ska uppnås vid 2/3
av maxtimflödet under mindygn. Således blir avloppstunneln självrensande större
delen av dygnet, med undantag för timmarna med lågt flöde nattetid, då
avloppsvattnet är förhållandevis rent.

3.4
Geotekniska, bergtekniska och geohydrologiska
förutsättningar
Markytan inom utredningsområdet är i stort sett horisontell och varierar mellan
nivån +2,0 och +2,6.
Det översta jordlagret utgörs av 1-5 m fyllnadsmassor bestående av ler- och
sandfyllning. Under fyllnadsmassorna återfinns ett genomgående lager av
lermorän med tjocklek på minst 5 m. Vid Sjölunda och Spillepengen är lermoränen
till synes mer sandig till sin karaktär jämfört med övriga delar av området.
Bergytan ligger på nivå -6,4 vid Turbinen i väster och sjunker till nivå ca -14 vid
Sjölunda i öster. Vid Flintrännegatan är bergnivån på -15. I denna utredningsfas
har de ytligaste 2 m berg förutsatts vara av så dålig kvalitet att de inte kan
inräknas som bergtäckning. Kalkbergets hårdhet varierar mellan H1 (ohärdad
kalk) och H5 (flinta).
I de översta 2 m förekommer PAH-föroreningar över gränsvärde för MKM, mindre
känslig markanvändning. Därtill förekommer förhöjda halter av Aromater, >KM,
känslig markanvändning. Kring Sjölunda ARV har även metangas och cyanid
påträffats varför föroreningssituationen kommer att behöva utredas vidare, se
vidare dokument 8011-T-006 PM Geo.
Grundvattennivån bedöms att vara nära, eller något över havsnivån.
Utgångspunkten har varit att Sjölunda pumpstation ska ligga så högt som möjligt
för att minimera framtida pumpkostnader. Tunnelläget i höjd har även valts så att
den kända bergtäckningen för tunneln motsvarar minst ½ tunneldiameter.
Det undre grundvattenmagasinet utgörs av kalkberg och eventuella
sand/gruslager ovanpå kalkberget. I de översta 2-4 m av kalkberget återfinns ett
mycket vattenförande skikt med transmissiviteter mellan 1*10 -3 m2/s och
1*10-2 m2/s. För det undre, tätare kalkberget, bedöms den horisontella
permeabilitetet vara mindre än 10*10-6 m/s vid Sjölunda och mindre än
5*10-6 m/s i de övriga undersökta lägena. Ställvis återfinns ytterligare ett skikt
med hög vattenföring på djupet.

3.5

Övriga förutsättningar

Tunnelsystemet kommer att förses med cirkulära vertikala räddningsschakt med
diametern 1,8 m. Dessa ska placeras så att minsta sträckan för utrymning blir
1 000 m.
Malmö stad har anmält ett intresse att omhänderta tunnelmassorna som ska
utnyttjas för utfyllning i hamnen för vidare exploatering.
Som förutsättning för kalkylen gäller kostnadsläge 2017-01-01.
Se vidare i de fördjupande PM:en som bifogats som finns listade inledningsvis i
detta dokument.
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3.6

Avgränsningar

I samråd med VA SYD har följande avgränsningar ansatts för denna
utredningsfas:
·

Framtida scenarier för avloppsledningsnätet och stadsbyggande har inte
hanterats inom denna utredningsfas.

·

Hur avloppsvatten från Lund (Källby ARV) och från samhällena Arlöv,
Åkarp, Hjärup och Lomma, ABMA1 kan komma att kopplas till Sjölunda har
inte beaktats i denna utredning.

·

Bräddningen från självfallssystemet studeras inte.

·

Hur ledningsnätet/avloppsledningsnätet/spillvattensystemet ska kopplas
beaktas inte. Detta kommer att studeras i kommande projektering.

·

Nödbräddning från tunneln studeras inte ingående. Frågan är hanterbar
och löses i detalj i kommande projektering.

·

Ledningsinventering har endast utförts översiktligt utifrån befintliga
ledningskartor. Detta kommer att studeras i kommande projektering.

·

Optimering av anläggningen med avseende på hydraulik och prestanda vid
olika högflödesscenarion är inte utredd i detta skede.

·

Styrstrategi på ledningsnätet utreds inte i detta skede.

·

Positiva risker eller möjligheter har inte behandlats.

·

Miljö- och trafikfrågor har inte beaktats i någon större utsträckning, utan
de förutsättningarna som antagits kommer i huvudsak från den tidigare
utredningsfas 1.

·

Processerna för tillståndsprövning enligt Miljöbalken samt Plan- och
bygglagen samt framtagande av MKB beskrivs inte inom ramen för detta
dokument. Likaså beskrivs inte stadens översiktsplaner eller tänkta
transportvägar.

·

Kostnaderna för omläggning av fjärrvärme och gas i Sjölunda finns inte
med i kalkylen.

1)

ABMA, AB Malmöregionens avlopp
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4. Anläggningens utformning
4.1

Översiktlig anläggningsbeskrivning

I Figur 4 redovisas en indelning av anläggningsdelar som gjorts för tydligare
redovisning i denna utredning. Anläggningsdelarna beskrivs i tunnlarnas
drivningsriktning.

Figur 4. Schematisk skiss över projektets indelning i anläggningsdelar.
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En cirkulär huvudtunnel anläggs mellan den större pumpstationen i Turbinen till
Sjölunda avloppsreningsverk i öster. Till huvudtunneln ansluts befintliga
pumpstationer i Carlsgatan, Frihamnsallén, Skruvgatan, Kosterögatan och
Flintrännegatan via störtschakt ner till huvudtunneln.
Pumpstationerna Rosendal och Spillepengen samt bräddavloppet vid Turbinen och
utjämningsmagasinet i Föreningsgatan kommer att ansluta till huvudtunneln via
mikrotunnlar.
Tunnelsystemet kommer att förses med räddningsschakt i anslutning till schakten
i Turbinen, Carlsgatan, Skruvgatan, Rosendal, Flintrännegatan och Sjölunda.
Anslutningspunkterna ansluts till störtschakten via en virvelkammare som anläggs
i markplanet intill anslutningspunkterna.
Sjölunda pumpstation anläggs på botten i schakt S0, se ritning 8011-W-101 och
8011-W-201.
Planerad huvudtunnel redovisas, i profil på ritning 8011-K-201 och i plan på
ritning 8011-K-101.

4.2

Den hydrauliska dimensioneringen

4.2.1

Huvudtunnel Sjölunda-Turbinen

Tunnelns magasineringsvolym utgörs av tunnelsträckan multiplicerat med den fria
inre tvärsnittsarean. Tvärsnittsarean har beräknats genom modellkörningar där
tunneldiametern itererats fram för att hitta ett läge då högsta trycknivå inte
överstiger tunneltaket vid Turbinen. Vid simulering med en tunneldiameter på
4,9 m uppkommer situationen som kan ses i Figur 5, se även ritning 8011-W-803.
Den maximala trycknivån överstiger då precis tunneltaket längst uppströms.

Figur 5. Profil över avloppstunnel Sjölunda-Turbinen med en diameter av 4,9 m.
Den mörkblå linjen visar högsta trycklinjen, ca -11,0 vid dimensionerande
situation.
Inflödena till tunneln kan studeras hydrografen i Figur 6. De dominerande flödena
kommer från de stora avrinningsområdena Turbinen och Rosendal.
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Figur 6. Dimensionerande dagvattenflöde in till tunneln.
Om tvärsnittsarean istället dimensioneras för en pumpkapacitet på 10 m 3/s vid
Sjölunda erhålls en tunneldiameter på 4,3 m.

4.2.2

Tunnellutning

Den tunnellutning som krävs för självrensning är relativt liten. Enligt Svenskt
Vattens publikation P110 ska lutningen på självfallssystem vara minst 1 ‰. I
P110 beskrivs beräkningsformeln för självrensning för ”Avledning av dag-, dränoch spillvatten” som:
Sb – Tunnellutning (m/m)

=

R – Hydrauliska radien (m)

×

×

– Skjuvspänning (N/m2)
ρ – Densiteten (kg/m3)
g – Gravitationskonstanten (m/s2)

Skjuvspänningen, sätts här till 2,0. Den hydrauliska radien R bestäms utifrån det
naturliga djupet vid valt flöde och tunnellutning. Det naturliga djupet bestäms av
Mannings formel. Tabell 3 visar valda tunnellängder och flöden som använts för
att beräkna självrensning och tunnellutning för de olika delsträckorna.
Beräkningarna har gjorts för en betonginklädd tunnel med innerdiameter 4,9 m
utan votning. Mannings tal för betongens ytråhet sattes till 70.
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Tabell 3. Spillvattenflöde, timflöde under mindygn per anslutning

Anslutningar
Turbinen-Skruvgatan
(Rosendal)
Skruvgatan (Rosendal)Sjölunda Pst

2/3 av
maxflöde
(m3/s)

Sammanlagrat
flöde (2/3)
(m3/s)

0,463

0,310

0,310

0,270

0,181

0,491

Tunnellängd

Maxflöde

(m)

(m3/s)

2 977
2 897

Beräkningarna är utförda med förutsättningen att pluggflöde sker, vilket medför
att det sammantagna maxtimflödet överskattas något då ingen utspridningseffekt
tas med. Då är emellertid inte spillvattenanslutningarna som ligger mellan
Turbinen och Rosendals anslutning medräknade, vilka kommer leda till ett tillskott
av spillvatten samtidigt som säkerhetsfaktorn som finns presenterad i Tabell 3.
Efter iterering mellan beräkningarna av Mannings formel och självrensningsformeln får man fram den lutning som krävs för att få självrensning enligt krav på
2 N/m2 och visas i Tabell 4.
Resultatet från beräkning av tunnellutning enligt självrensningsformel och
ovanstående förutsättningar visas i Tabell 3.
Tabell 4. Tunnellutning för att uppnå självrensingskravet
Anslutningar

Lutning

Turbinen-Skruvgatan (Rosendal)
Skruvgatan (Rosendal)-Sjöluna Pst

1,14 ‰
0,87 ‰

För att få en säkerhetsmarginal för självrensningen väljs 1,30 ‰ från Turbinen till
Skruvgatan och från Skruvgatan till Sjölunda pumpstation väljs 1,10 ‰. Tunnelns
totala höjdskillnad från Turbinen till Sjölunda pst visas i Tabell 5.
Tabell 5. Vald tunnellutning för de olika delsträckorna med vattengång på tunneln
utifrån att anslutningen mot Sjölunda pst ligger på en referensnivå ± 0 m.
Tunnellängd
(m)

VG
uppströms
(m)

VG
nedströms
(m)

Lutning
(‰)

Turbinen – Skruvgatan

2 797

7,06

3,19

1,30

Skruvgatan – Sjölunda Pst

2 997

3,19

0,00

1,10

Anslutningar

För att bedöma om en V-formad vot av tunnelbotten kan göra att tunnellutningen
kan göras betydligt flackare har en beräkning gjorts för detta. En V-formad
votning av tunnelbotten med 2,4:1 sidolutning gör att tunnellutningen kan
minskas. Den totala fallhöjden på tunneln skulle då minskas med ca 0,4 m. Det
skulle åtgå ca 2 900 m3 betong för denna vot längs hela tunneln. Vinsten blir
därmed väldigt liten i jämförelse med tunnellutning och den mängd betong som
skulle behövas. Rekommendationen är att inte vota tunnelbotten.

4.2.3

Anslutningar till huvudtunneln

För att säkerställa att de anslutande mikrotunnlarna självrensas har en minsta
lutning av 5 ‰ förutsatts. I visas dimensionerna som behövs på anslutningarna.
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Tabell 6. Anslutningarnas minsta dimension för att klara dimensionerande
maxflöde.
Anslutning
Anslutningstyp
Qmax
Minsta
(m3/s)
diameter
(m)
S11 Turbinen Västra

Lutning

9,33

2,0

S7 Turbinen

Schakt +
Mikrotunnel
Schakt

4,48

1,8

Vertikal +
5 ‰ i tunnel
Vertikal

S6 Carlsgatan

Schakt

0,09

0,6

Vertikal

S4 Skruvgatan

Schakt

S5 Frihamnsallén

Schakt

0,04

0,6

Vertikal

S10 Föreningsgatan

10,61

2,2

11,42

2,2

S3 Kosterögatan

Schakt +
Mikrotunnel
Schakt +
Mikrotunnel
Schakt

4,10

1,7

Vertikal +
5 ‰ i tunnel
Vertikal +
5 ‰ i tunnel
Vertikal

S2 Flintrännegatan

Schakt

2,34

1,4

Vertikal

S8 Spillepengen

Schakt +
Mikrotunnel

2,18

1,2

Vertikal +
5 ‰ i tunnel

S9 Rosendal

4.3

Vertikal

Huvudtunnel – TBM

I denna utredningsfas har tunneldrivning i berg förordats då riskerna och
omgivningspåverkan är större vid tunneldrivning i jord. Tunnelprofilen redovisas
på ritningar 8011-K-201 och styr även djup för anslutningsschakter. I Tabell 7
redovisas tunnellängder och valda dimensioner utifrån de hydrauliska
beräkningarna som ett minimum.
Tabell 7. Planerade tunnelsträckningar efter drivningsriktningen, längder och
innerdiametrar.
Sträckning
Tunnel start
Tunnel slut
TunnelTunnel
längd
diameter,
(m)
Øi (m)
Sjölunda
Turbinen
5 615
pumpstation
MT1 Mikrotunnel
Spillepengen
Sjölunda pstn
~ 1 200
MT2 Mikrotunnel
Rosendal
Skruvgatan
~ 600
MT3 Mikrotunnel
Rosendal
Föreningsgatan
~ 500
MT4 Mikrotunnel
Turbinen
Turbinen Västra
~50
*
Avser minimimått. För erforderlig magasinsvolym krävs Øi 4,9 m som en inre
tunneldiameter.
**
Hydrauliskt krävs enbart Ø 1,2 m, men för byggbarhet föreslås större diameter.

4,9*

T1-T6 Huvudtunnel

1,6**
2,2
2,2
2,0

Huvudtunneln mellan Sjölunda och Turbinen förutsätt drivas med en Tunnel
Boring Machine, TBM av typen Earth Pressure Balance, EPB, se Figur 7. Både
Citytunneln och metron i Köpenhamn, där förhållandena är likvärdiga, har man
goda erfarenheter av denna tunnelborrmetod och maskintyp.
Då erfarenheterna i Malmö-Köpenhamnsområdet är mycket goda för TBM är
denna borrmetod förordad för huvudtunneln i denna utredningsfas 2.
Tunnelborrmaskinen består av en TBM:en och en bakrigg. TMB:en består av ett
cirkulärt, roterande borrhuvud eller kutterhuvud.
Bakom maskindelen följer bakriggen där utrustning såsom pumpar,
transportband, och mekanik för styrning av maskin finns. Detta innebär ett ”tåg”
som oftast är drygt 100-150 m långt.
Det är oftast ändå maskindelens längd som är kritisk för dimensionering av
schaktgropar för etablering av borrmaskinen och inte bakriggen, eftersom denna
kan monteras på att eftersom tunneldrivningen löper framåt.
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Figur 7. Sköldad EPB-TBM, källa Herrenknecht AG
Borrhuvudet mal ner berget, och 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 är det förordat
transportband som kan anläggas upp genom schakt S1 och vidare mot hamnen
för slutdestination.
Vid drivning av avloppstunneln kommer tunneln att kläs in med betongsegment,
vilka preliminärt har en betongtjocklek på 300 mm. Samma betongtjocklek har
använts i metrotunneln i Köpenhamn vilken också har en innerdiameter på 4,9 m.
Betongsegmenten kan vara stålfiberarmerade, konventionellt armerade eller en
kombination av dessa. Betongsegment vilka är stålfiberarmerade uppvisar
generellt en ökad hållbarhet och mindre skador.
Strax bakom TBM:en anläggs ett system som bygger ihop betongsegmenten, dvs.
själva tunnelkonstruktionen, allt eftersom tunneln drivs framåt. TBM utnyttjar
sedan betongtunnel genom att trycka sig framåt med hjälp av domkrafter.
De dimensionerande förutsättningarna för huvudtunneln är sammanställda i Tabell
8. Värdering av metoder, behövlig bergtäckning, behövliga matar- och
mottagningsgropar, etableringsytor m.m. är baserade på erfarenheter från
likartade projekt.
Tabell 8. Valda dimensioner för huvudtunnel Sjölunda-Turbinen.
Beskrivning
Mått, värden
Längd

5 615 m

Innerdiameter
Ytterdiameter, inkl. överborrning
Betonginklädnad, tjocklek
Lutning, minimi (Turbinen-Skruvgatan)
Lutning, minimi (Skruvgatan-Sjölunda)
Kurvradie, max
Bergtäckning

4,9 m
5,75 m
0,3 m*
1,3 ‰
1,1 ‰
150 m
Min ½ tunneldiameter (yttre) + 2 m
för sämre ytberg
Vattentäthet
Dimensioneras för 30 m vattenpelare
Skyddsavstånd till befintliga konstruktioner
3*5,75 m
Skyddsavstånd till befintliga ledningar
1*5,75 m
*
Antagen i detta skede. Ska dimensioneras för fullt vattentryck och tryck vid framdrift av
tunneln.

Tunneldrivningen påbörjas vid Sjölunda pumpstation och avslutas i Turbinen.
4.3.1

Etablering och schakt vid Sjölunda pumpstation

Tunneldrivningen kan påbörjas först efter att för- och huvudschakten i Sjölunda är
utförda. Schaktdrivningen beskrivs längre fram i detta dokument. Trots att
schakten för Sjölunda pumpstation är tänkt som en dubbelschakt, är den inte
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tillräckligt lång för att hela TBM-tåget kan monteras innan tunneldrivning. Detta
kan lösas genom att montera TBM:en och så mycket av bakriggen som det är
möjligt i schakten och så påbörja tunneldrivningen och allt efter som
tunneldrivningen framskrider bygga på resten av bakriggen. Denna lösning har
använts i likartade projekt i såväl Malmö som Köpenhamn.
När tunneldrivningen pågått så långt att TMB:en inklusive dess bakrigg inte längre
befinner sig i huvudschakten, S0, för själva pumpstationen kan arbetena med att
bygga pumpstationen påbörjas parallellt med tunneldrivningen. Delen med
grovrensgaller/sandfång och hiss byggs däremot till sist eftersom denna schakt
behövs under hela tunneldrivningen.
Etableringsyta vid schakt S0 och S1 för TBM-maskinen behöver inrymma följande:
·
·
·
·
·
·
·

Utrymme för schakten och installation av denna.
Lagringsutrymme för betongsegmenten
Mobilkran för att lyfta TBM-maskinen och betongelementen ner i schakten.
Pumpanläggning för grundvattensänkning, 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.

Även följande kan behöva inrymmas:
·
·

Anläggning för betongtillverkning och en betongsegmentfabrik
Upplag för massor

Figur 8. Byggnation av Köpenhamns metro med dubbla TBM-tunnlar med inre
diameter på 4,9 m. Borrningen utfördes i huvudsak i kalkberget med en EPB-TBM.
Behövlig etableringsyta vid Sjölunda för TBM-maskinen är ungefär 20-25 000 m 2.
Om ytterligare yta kan frigöras går det användas även som lagringsplats, annars
behöver andra ytor i närheten göras tillgängliga men då tillkommer transoporter
mellan dessa.
Under byggnationen i Sjölunda behövs ytterligare ytor för byggnation av
pumpstationen och dess installationer. I Figur 9 och Figur 10 redovisas planerade
schakter inklusive exempel på etableringsyta för TBM-maskinen och
Malmö avloppstunnel UF2, ver 2.1
Unr 1320024652

15 av 50

8011-T-001 PM MAT UF2

pumpstationen. Allmänna transporter söderifrån till områden norr, väster och
öster om etableringen kan troligtvis ledas runt etableringen. Ingen allmän trafik
kan ledas genom etableringen.

Figur 9. Plan över Sjölunda med schaktlägen för pumpstation och förschakt i gul
kontur. Med blått markerat område för möjlig etablering TBM-maskin och bygge
av pumpstation, ca 35 000 m2. Huvudtunnel mot Turbinen i mörkgrönt,
mikrotunnel mot Spillepengen i rött, här schematiskt redovisat. I figuren
framträder även befintliga VA, fjärrvärme, gas och elledningar.

Främst fjärrvärme
och gasledningar

Figur 10. I figuren framträder tydligt ett större befintligt ledningsnät med
fjärrvärme och gas genom området för schaktlägena i Sjölunda. Detta måste
läggas om innan schakt kan påbörjas.
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4.3.2

Mottagningsschakt – Turbinen

Vid Turbinen S7 planeras TBM:en tas upp till markytan för avetablering. Här ska
även en mikrotunnel borras till andra sidan Turbinkanalen, till Turbinen Västra
som är bräddavloppet till Turbinens pumpstation. Schakten för detta utformas
cirkulärt med en diameter på ca 14 m och ett djup på ca 22 m.
Behövlig etableringsyta vid mottagningsschakten för TBM-maskinen behöver
inrymma följande:
·
·
·
·
·
·

Etablering av själva gropen med hjälp av grävmaskin med skruvborr.
Mobilkran för att lyfta upp TBM:en ur schaktet.
Pumpanläggning för grundvattensänkning, inklusive nödström till denna.
Nödström till TBM-maskinen.
Rörlager för media till tunneldrivningen såsom luft och vatten, ytor för
transporter, på och avlastning.
Bodetablering för personalen.

Behövlig etableringsyta vid Turbinen för avetablering av TBM:en är ungefär
5 000 m2.

4.4

Mikrotunnlar

4.4.1

Tunneldrivning

Vid val av tunnelmetod och maskintyp ska följande beaktas:
·
·

Borrning i kalkberg/lermorän.
Tunneldimension, ca & 2 m.

·
·
·

Jordtäckets variation ovanför tunneln.
Grundvattennivå.
Erforderlig etableringsyta.

Grundvattenförhållandena i aktuella sträckningar är sådana att grundvattnet
förväntas strömma in till borrhuvudet. Därför ska tunnelborrmaskinen ha ett
borrhuvud med stängd front, vilket innebär att enbart Slurrysköld-TBM och EPBTBM är aktuella för tunnelborrningen. Båda metoder har använts i liknande projekt
i Köpenhamn. Vidare bedöms pipejackingmetoden kunna vara aktuell för
rördragningen. Längden på mikrotunnel MT1 - Spillepengen-Sjölunda ca 1 200 m
är i övre spannet av vad som vanligen utförs med pipejackingmetoden, varför det
är möjligt att denna mikrotunnel utförs med konventionell TBM där liningen byggs
upp av betongsegment istället för betongrör. Denna utredning har dock förordat
och prissatt pipejackingmetoden. Tunnellutningen för alla mikrotunnlar är ansatt
till 5 ‰.
Pipejacking är en tunneldrivningsmetod där tunnels utvändiga konstruktion består
av prefabricerade rör, vilka trycks framåt med hjälp av hydrauliska domkrafter
(“jacks”), vilka är placerade i en matargrop. Det finns flertal borrmetoder och
materialtransportmetoder att välja mellan beroende på vilken typ av jord eller
bergmaterial tunneln ska drivas genom.
Pipejacking utförs med ”overcut” som innebär att den borrade tunneln är något
större än det rör som ska tryckas fram. Det hålrum som uppstår mellan rör och
tunnelvägg fylls med en bentonitblandning under borrningen.
Där pipejacking används är bakriggen vanligen 10-20 m lång och uppdelad i olika
sektioner, där varje sektion vanligen är kortare än den första maskindelen. Det är
därför maskindelens längd som oftast är kritisk för dimensionering av
schaktgropar och inte bakriggen.
Arbetsprocessen med pipejacking kan summeras till följande faser:
1) En etableringsschakt byggs, varifrån tunneln trycks fram.
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2) Tunnelrören trycks fram, ett åt gången, i samma takt som TBM:en borrar
tunneln.
3) En mottagarschakt anläggs vid slutpunkten för tunneln. När TBM:en når
fram och genomborrar mottagarschakten kan maskinen och all
tunnelutrusning demobiliseras och tunneln avslutas.
4.4.2

Matargrop och mottagningsgrop

I matargropen ska det finnas utrymme för domkraftsriggen, TBM-maskinen,
mothållande tryckvägg, åtkomst- och utrymningsväg, samt vid behov även
rörbroms och tätningsplatta. Förutom utrymme för själva matargropen behövs
även ytor för mellanlager av borrmassor på markytan och ytor för avhämtning för
vidare borttransport till slutdeponi. I det fall slurry-TBM-metoden används ska
plats även finnas för en separationsanläggning. Utrymmesbehovet vid
matargropen är sålunda större än vid mottagargropen/nischen. Ungefärliga
dimensioner för matargrop redovisas i Tabell 9. Etableringsyta inklusive matargrop
illustreras i Figur 11. Storlekar på matar- och mottagningsgropar baseras på
Herrenhkneckt AVND slurry-typ pipejacking TBM.

Figur 11. Skiss över kringutrustning vid en matargrop för pipejackning.
Anläggningsdelen ovan mark längst till höger är slurryanläggningen.
Källa: www.terratec.co.
Tabell 9. Mått för matar- och mottagningsgropar baserade på Herrenhkneckt
AVND slurry-typ pipejacking TBM.
Inner Ø, (m)

Min schakt Ø,
matargrop,
cirkulär (m)

Min schaktdimension,
matargrop,
rektangulär
(m)

Min schakt Ø,
mottagargrop, cirkulär
(m)

Min schaktdimension,
mottagningsgrop,
rektangulär
(m)

1,6

9

8,5 x 4

5,5

5x3

2,0

9,5

9,5 x 4,5

6

5,5 x 3,5

2,2

10

9,5 x 5

6,5

5,5 x 4
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4.4.3

Spillepengen-Sjölunda

Planerad mikrotunnel mellan Spillepengen och Sjölunda är ca 1 200 m lång, se
ritning 8011-K-203 och Tabell 10 för mer data.
Tunneldrivningen påbörjas i Spillepengen för att möjliggöra samtidig drivning av
huvudtunnel från Sjölunda mot Turbinen. Anslutning till Sjölunda bör göras i förschakten innan sandfång för pumpstationen. Eftersom anslutningen utförs under
grundvattenytan är det nödvändigt att utföra tätningsåtgärder vid anslutningen.
Beräkningar av behövlig tjocklek på betongrör har inte utförts. Tjockleken antas
vara 0,2 m, vilket är en typisk rörtjocklek för tunnlar med denna diameter.
Tabell 10. Antagna dimensioner på TBM och tunnelrör, mikrotunnel SpillepengenSjölunda (MT1).
Specifikation
TBM
Tunnelrör
Yttre diameter
Inre diameter

2,0 m
-

Längd

4,2 m (längsta TBM del)

Vikt

24 ton (största TBM del)

4.4.4

1,94 m
1,6 m
3,0 m
-

Rosendal-Skruvgatan

Planerad mikrotunnel mellan Rosendal och Skruvgatan är ca 600 m lång, se
ritning 8011-K-202 och Tabell 11 för mer data. Vid Skruvgatan styrs tunnelns
höjdläge av anslutningen med huvudtunneln. Höjden kan sannolikt optimeras,
men styrs bl.a. av behövlig bergtäckning i Föreningsgatan, där bergnivåerna är
okända. I denna utredning antas mikrotunneln ansluta i huvudtunnelns ovankant
för att minimera schaktdjupen i Rosendal och Skruvgatan, men ändå erhålla
fullgod bergtäckning.
Antagen nivå för vattengång vid Rosendal är –13.
Tabell 11. Antagna dimensioner på TBM och tunnelrör, mikrotunnel
Föreningsgatan-Skruvgatan (MT2 och MT3).
Specifikation
TBM
Tunnelrör
Yttre diameter
Inre diameter

2,73 m
-

Längd

4,8 m (längsta TBM del)

Vikt

42 ton (största TBM del)

4.4.5

2,7 m
2,2 m
3,0 m
-

Rosendal – Föreningsgatan

Planerad mikrotunnel mellan Rosendal och Föreningsgatan är ca 500 m lång, se
ritning 8011-K-202 och Tabell 11 för mer data. Då bergnivån under
Föreningsgatan är okänd har ett mer konservativt djup på tunneln valts.
4.4.6

Turbinen – Turbinen Västra

Planerad mikrotunnel under Turbinkanalen (MT4) är ca 50 m lång, se ritning
8011-K-204 och
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Tabell 12 för med data. För att minimera schaktarbeten väster om Turbinkanalen,
ansluter mikrotunneln mot huvudtunneln i en högre nivå. Samtidigt bör tillräcklig
bergtäckning finnas under Turbinkanalen. I denna utredning har nivå för
vattengång i Turbinen Västra antagits till -11,5 och vid Turbinen -12.
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Tabell 12. Antagna dimensioner på TBM och tunnelrör, mikrotunnel TurbinenTurbinen Västra (MT4).
Specifikation
TBM
Tunnelrör
Yttre diameter
Inre diameter

-

Längd

4,7 m (längsta TBM del)

Vikt

38 ton (största TBM del)
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-
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4.5

Sjölunda pumpstation - byggbarhet

4.5.1

Byggnader under mark

4.5.1.1

Ytterväggar

Två alternativa utformningar på Sjölunda pumpstation har utretts: en rektangulär
station och en cirkulär station, se Figur 12. Detaljerad utformning av det cirkulära
alternativet redovisas i kap 4.6 och Figur 17Fel! Hittar inte referenskälla..
För att innehålla all utrustning har innermåttet på den rektangulära
pumpstationen ansats till 34*31 m medan innerdiameter på den cirkulära
pumpstationen ansats till 36 m, se ritning 8011-W-101. Kostnadsmässigt bedöms
den cirkulära pumpstationen vara fördelaktigast eftersom den är mer yteffektiv än
den rektangulära. Därtill behöver betongkonstruktionen mindre stagförankringar i
jord eller berg för att motstå vattentrycket pga. sin runda form, vilket även
innebär mindre betongtjocklek. Den permanenta konstruktionens betongtjocklek
är kostnadsdrivande vid val av utformning för pumpstation. I utredningsfasen har
olika konstruktiva lösningar studerats såsom att använda sig av sekantpålar eller
slitsmurar.

Figur 12. Överst t.v. en skiss över rektangulär pumpstation, överst t.h skiss på en
cirkulär pumpstation, se även ritning 8011-W-101. Nedanför en referensbild från
cirkulära schakt i Sao Paulo som har likheter med planerad konstruktion.
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Sekantpålning är en metod som används för att skapa stödkonstruktioner genom
att installera överlappande grävpålar. En stor fördel med sekantpålar är att väggar
kan tillverkas i olika geometrier. Den är flexibel exempelvis för cirkulära schakt.
Sekantpålarna består av två olika sorters pålar, primär- och sekundärpålar, se
Figur 13.

Figur 13. Princip för en borrad tät sekantpålevägg. Källa: Åhnberg 2004.
Primärpålarna installeras först. Genom att centrumavståndet mellan grävpålarna
är mindre än diametern borras sekundärpålen in i primärpålen. Det finns olika
kombinationer när det gäller sekantpålning och vilken som väljs beror på vilken
hållfasthet stödkonstruktionen ska ha. Kombinationen hård/hård används
mestadels vid permanenta konstruktioner och hård/mjuk vid temporära
stödkonstruktioner. Vid cirkulära schakter används hård/hård av hänsyn till
upptag av ringtryck.
Slitsmuren tillverkas i paneler som tillsammans bildar en mur, se Figur 14.
Tillverkningen av panelerna består av olika moment. Kortfattat installeras först en
ledvägg, sedan grävs slitsen ur medan slitsen stabiliseras av en stödvätska. En
armeringskorg sänks ner i slitsen innan undervattningsgjutning tillämpas för att
gjuta panelen. Fördelen med slitsmuren är att armering utnyttjas bättre och de
kan därför normalt användas på ett större djup.

Figur 14. Princip för en slitsmur. Källa: Kellergrundlaggning.se.
Både sekantpålar och slitsmurar har en hög bärförmåga och kan användas som en
del av den permanenta konstruktionen. De har även fördelen att de har en låg
omgivningspåverkan i byggskedet, både med hänsyn till vibrationer och med
buller. Vid byggnation av Citytunneln i Malmö har båda metoderna använts
framgångsrikt.
Utöver detta kan ett antal ringstag sättas på olika höjder av konstruktionen och
därmed behövs inte dragstag i väggarna. Med ovanstående förutsättningar visar
överslag att en sekantpålevägg med en påldiameter på ca 1,5 m skulle kunna
användas ned till berg.
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En rektangulär lösning med samma påldiameter skulle dock behöva dragstag i
väggarna.
Beroende på vilken hårdhet kalkberget har skulle man kunna gjuta
stödkonstruktionen ned till någon meter under kalkbergets överyta och sedan
använda sprutbetong på nedersta delen till bottenplattan. I kalkylen förutsätts
sekantpålar ner till ca 5 m under schaktbotten, vilket är konservativt.
Ett gemensamt problem för både sekantpåleväggen och slitsmuren är dock att de
är svåra att få täta. Därför byggs ofta en vägg innanför stödkonstruktionen.
Denna innervägg kan gjutas direkt mot stödkonstruktionen, vilket gör att det
endast behövs formsättning på innersidan av innerväggen.
Sekantpålar/slitsmurar dimensioneras för både vatten och jordtryck i den
temporära schakten, men kan också designas för att ingå i den permanenta
konstruktionen. Vanligen inräknas sekantpåle/slitsmur som bärande konstruktion
för upptag av jordtryck och deras tyngd inräknas vid beräkningar av upplyft.
Däremot bör den invändiga konstruktionen dimensioneras för fullt vattentryck
eftersom sekantpåle/slitsmur inte kan utföras helt vattentätt. Mellan stödmuren
och den invändiga konstruktionen läggs vanligen ett vattentät membran.
Med ovanstående beskrivning är rekommendationen att göra ett cirkulärt schakt
med sekantpålar ned till schaktbotten. En tätvägg placeras på innersidan och går
hela vägen från markytan ned till bottenplattan på ca 27 m djup. Yttersidan av
tätväggen kläs med ett vattentätt membran. Då varken sekantpåleväggen eller
sprutbetongen kan garanteras vara täta ska tätväggen dimensioneras för
vattentryck och ges därmed en tjocklek på ca 1 m.
Med ovanstående förutsättningar bedöms bottenplattans tjocklek till ca 1,5 m,
med ett behov av dragstag med ett c/c på ca 2-3 m, max drag ca 1,5-2 MN/stag.
För att använda sekantpåleväggar som permanenta konstruktioner gäller bl.a. att
täckskikten ska vara relativt tjocka, ca 70-90 mm.
4.5.1.2

Invändiga konstruktioner

Pumprummet utförs med en A-sida och en B-sida för redundans. I pumprummet
finns pumpar och pumpsump med alla tillhörande installationer.
Hisschakt och trapphus från mark ner till pumprumsgolvet utförs som egen
brandcell. Senare avgörs huruvida väggar i trapphus ska vara dimensionerade för
att klara belastning från översvämning.
Trapphus för nödutrymning placeras ovan pumpsumpar för att minska
utrymningsvägarnas längd. Trappa upp till pumpsumparnas översida krävs.
Trycksatta rör från pumpar stagas med stålkonstruktioner från ytterväggar.
4.5.2

Byggnader ovan mark

Överbyggnad ovan mark antas vara ca 35*40 m med en höjd på ca 12,5 m. Halva
byggnaden utgör en maskinsal med travers för lyft av pumpar och annan
utrustning, medan andra halvan inrymmer tre plan ovan jord med el/styr,
reservkraft, ventilation/kyla och övriga teknikrum samt ett plan för elkanalisation
under jord, se ritningar 8011-W-101 och 8011-W-101.
Över det öppna schaktet ner till pumprummet placeras prefabricerade
betongbalkar med en längd av ca 40 m. Lämpligt c/c-avstånd för dessa kan vara
6 m. Mellan dessa placeras prefabricerade betongelement, typ plattbärlag. Ovan
detta gjuts golvet för byggnaden med lämpliga öppningar för lyft av pumpar,
utrustning etc. Takuppbyggnaden är någon form av betongelement, t.ex. HD/Felement. Ovan detta monteras värmeisolering och tätskikt. Nedre del av vägg bör
utgöras av prefabricerade sandwichelement medan den övre delen kan utgöras av
t.ex. Paroc-element.
Utöver byggnad för pumpstation behövs även en hall för containers vid grovreningen. Dimensioner för denna bedöms till 30x8 m, med en takhöjd på ca 7 m.
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4.5.3

Markarbeten

4.5.3.1

Förarbeten

Innan schaktarbeten kan utföras behöver en oelektrifierad järnväg, två gator, tre
större ledningar (fjärrvärme/gas) och ca tio mindre ledningar omläggas. De två
översta metrarna fyllnadsmaterial ska schaktas bort och läggas på deponi.
4.5.3.2

Jord- och bergschakt samt stödkonstruktioner

Schakt- och byggmetod har översiktligt setts över och värderats. Alternativen
schakt med spont och schakt med slitsmur eller sekantpålevägg har studerats. På
grund av den relativt fasta lermoränen och den både djupa som stora schakten
bedöms stödmur av sekantpålar som går ner till ca 5 m under schaktbotten vara
lämpligast.
Framför schakten för själva pumpstationen behövs ytterligare en schakt vars syfte
är att inrymma sandfång, grovrensgaller och hissutrymmen. I byggskedet ska
denna förschakt dessutom fungera som etableringsgrop för TBM maskinen och
tjäna som transportväg för massor upp till markytan, för att möjliggöra samtidig
tunneldrivning som byggnation av pumpstation. Med anledning av de många
syftena med den mindre schakten bedöms en öppen schakt vara lämpligast. För
även denna föreslås en stödkonstruktion av sekantpålar ner till schaktbotten.
Figur 15 redovisar principen för utförandet av schakt med sekantpåle.

Figur 15. Skiss över pumpstation i profil under mark inklusive förschakt byggd
med slitsmur/sekantpålar.
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Figur 16. Exempel på kombinerad schakt med sekantpåle (bildens övre del) och
sprutbetonginklätt berg, bildernas nedre del. För schakterna i Sjölunda antas
sekantpålarna drivas ända ner under schaktbotten och tunneldrivningen utförs
med tunnelborrmaskin (TBM).
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4.6

Sjölunda pumpstation – vald layout

Sjölunda pumpstation är planerad att utföras enligt layoutskiss som presenteras i
Figur 17. Se även ritning 8011-W-101 och 8011-W-201, där presenteras även
pumpstation i marknivå.

Schakt S0

Pumpsal med 10
pumpar

Pumpsump

Schakt S1

Grovgaller

Mikrotunnel från
Spillepengen

Figur 17. Utformning Sjölunda pumpstation. Planvy pumpstationsnivå.
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4.6.1

Grovgaller

Inom ramen för projektet har en diskussion förts om pumpstationen ska förses
med grovgaller före pumparna, eller om avloppspumpstationen ska utformas för
att klara att pumpa obehandlat avloppsvatten. En inventering av liknande
anläggningar runt om i Norden har utförts, och det finns anläggningar i drift som
är utformade både med och utan grovgaller. Även möjlighet att installera kvarnar
före pumparna har utretts, men ingen acceptabel teknisk lösning på detta har
kunnat presenteras av tillfrågade leverantörer, se dokument 8011-T-007
PM Referensanläggningar.
I föreliggande utformning har pumpstationen försetts med grovgaller före
pumparna.
Avloppstunneln avslutar mot en gallersal där tre grovgaller installeras, se Figur
18. Varje galler placeras i var sin kanal med sättspår före och efter varje
grovgaller. Två grovgaller med 20 mm spaltvidd klarar 10,0 m 3/s. Efter
grovgallren går de tre kanalerna ihop till en gemensam kanal som sedan delar upp
sig på de två kanalerna som leder till pumpsumparna. Grovgallren transporterar
renset upp till markytan där renset tvättas och pressas innan det lastas i
containrar.

Figur 18. Exempel på grovgaller, längd ca 20 m.
4.6.2

Pumpsump

Pumpstationen ska ha två separerade pumpsumpar. Varje pumpsump ska ha
varsitt inlopp från tunnelsidan där två avstängningsventiler per inlopp ger
möjlighet för avstängning av pumpsumparna, se ritning 8011-W-101 och 8011-W802. Avstängningsventilerna kan placeras antingen i pumpsumparna eller på
tunnelsidan. Först kommer vattnet in till en fördelningskanal i pumpsumpen.
Denna kanal ser till att vattnet fördelas jämnt längs med pumpsumpen och att
varje pump ska få lika mycket vatten. Det är viktigt att flödet in till
sugledningarna inte blir för turbulent. Därför låter man vattnet som kommer in till
fördelningskanalen styras ner mot sugledningarna via bafflar. Vattnet leds sedan
mot varje sugledning med hjälp av styrväggar i botten på pumpsumpen.
Pumpsumparna har access via varsin tät dörr/manlucka som ska klara minst
3 bars tryck.
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4.6.3

Pumpar

Pumparna fördelas jämnt på två pumpsumpar. Pumpsumparna och pumpsalen ska
vara åtskilda och ska tåla ca 30 m ensidigt vattentryck. Varje pumpsump ska ha
en manlucka/dörr som också ska tåla ca 30 m ensidigt vattentryck.
Tio pumpar monteras i pumprummet med fem per pumpsump. Pumparna har
stående motor i föreslagen lösning. Det är 2,0 m c/c mellan varje pump vilket ger
ca 0,8 m fritt arbetsutrymme mellan pumparna. Varje pump kan lyftas individuellt
med hjälp av traversen i pumprummet. Varje pump har en separat sug- och
tryckledning. På sugledningen sitter det en avstängningsventil. På tryckledningen
sitter det en backventil, en avstängningsventil och en flödesmätare.
Pumparna ska vara torruppställda och kunna vara i drift om de står under vatten.
Pumpstationen dimensioneras flödesmässigt för ett framtida utbyggt Sjölunda
reningsverk.
För redundans ska två av pumparna kunna vara avstängda samtidigt som övriga
pumpar klarar Qmax.
4.6.4

Transporter och lyftutrustning

Eftersom driftpersonalen förväntas arbeta i pumpstationen i mer än 30 minuter
per tillfälle, minst 1 ggr/vecka, behövs två separerade utrymningsvägar. Normalt
ska pumpstationen ha access via ett trapp- och hisschakt för persontransport,
vilka kan placeras bredvid varandra. Ett andra trappschakt placeras på motsatt
sida av pumpstationen. På tunnelsidan, vid grovgallren, placeras en transporthiss
för personal och en arbetsmaskin, typ Bobcat eller liknande.
Två traverser installeras. En placeras i pumprummet och används för att lyfta
pumpar och ventiler till- och från ett lyftschakt. Den andra traversen placeras på
marknivån och kan dels användas i byggskedet vid installationen av
tryckrörsystemet, dels under drift för att lyfta ner och upp pumparna från
pumprummet. Båda traverserna behöver ha en kapacitet på 10 ton.
4.6.5

El- och reservkraft

All el och reservkraft separeras i en A- och en B-sida, se ritning 8011-E-101. Det
betyder att all elutrustning separeras i separata utrymmen.
I markplan ligger el- och reservkraftsrummen. Här placeras 10 kV, 690 V och
400 V-transformatorerna i separata rum. Frekvensomformarna placeras i samma
rum som 690 V-transformatorerna.
Två reservkraftsaggregat med en gemensam dieseltank installeras per sida.
Ett kabeldragningsrum placeras i ett plan direkt under el- och
reservkraftsrummen. Detta rum underlättar kabeldragning från frekvensomriktare
och reservkraftsaggregat ner till pumparna.
4.6.6

Ventilation av tunnel och pumpstation

Det dimensionerande flödet till tunneln uppgår till cirka 25 m 3/s enligt utförda
modellberäkningar. Eftersom tunneln ska tjäna som utjämningsmagasin vid
kraftiga regn innebär detta att luft måste evakueras då flödet i tunneln är större
än pumpstationens kapacitet. Maximal pumpkapacitet är enligt föreslagen lösning
10 m3/s. Efter kraftigt regn kommer pumparna vid Sjölunda att gradvis tömma
tunneln varvid luft måste komma in.
4.6.6.1

Ventilationssystem

Huvudsaklig tillförsel av luft kan ske via det schaktet S1 vid tunnelns östra ände i
Sjölunda. För att säkerställa rätt luftriktning i schaktet (nedåt) och att tillräcklig
ventilation uppnås bör givare placeras i schaktet som mäter både lufthastighet och
luftflödesriktning.
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I pumpstationen vid Sjölunda ARV finns det ett sugande fläktsystem som skapar
ett undertryck i tunnelsystemet så att detta liksom pumpstationen ventileras.
Pumpstationen bör dock ha ett separat tilluftsystem. Luftväxlingen bör baseras på
temperaturen i pumprummet. Pumpmotorerna är vattenkylda, men en viss
förlustvärme till omgivning bedöms förekomma.
4.6.6.2

Luktrening

Vid kraftigt regn bedöms inte besvärande lukt utgöra något problem eftersom
andelen avloppsvatten då är liten. Vid uppehållsväder finns endast avloppsvatten i
tunneln och då kan besvärande lukt uppstå pga förhöjda halter av svavelväten.
För att minska risken för besvärande lukt till omgivningen bör en luktreningsanläggning byggas i anslutning till frånluftsuttaget från tunneln i Sjölunda ARV.
4.6.6.3

Övrigt

Vid varje anslutningsschakt till huvudtunneln bör luftning anordnas. Eventuellt kan
luktrening behövas om en viss luftning hamnar på ett känsligt ställe. Normalt är
dock luftriktningen in i schaktet beroende på att det centrala fläktsystemet i
Sjölunda ARV normalt bortför luft från tunneln.

4.7

Anslutningar

4.7.1

Generell utformning

4.7.1.1

Markarbeten

Ledningsomläggning vid samtliga anslutningar antas bli aktuellt. Omfattningen är
delvis okänd men bedöms inte vara allt för omfattande utifrån dagens ledningsunderlag. De ledningsslag som redovisas i figurerna tillhör VA SYD. Som
stödkonstruktion vid schaktarbeten föreslås spont i jord. Ridåinjektering av
kalkberget utförs omkring schakten för att minska inläckage av vatten till
schakten och grundvattensänkning. Schaktväggen i kalkberget och lermoränen
där spont saknas förstärks med armerad sprutbetong. I lägen där kalkberget
ligger mycket djupt behövs sannolikt ett cirkulärt schakt med sekantpålar som
stödkonstruktion se Figur 16.
Antagna dimensioner för de enskilda anslutningsschakterna redovisas i Tabell 13.
Schakt S5 Frihamnsallén utförs som en enkel borrad mjuk påle som sedan borras
ur och inreds med inklätt rör för själva anslutningen. De övriga schakterna utförs
med en minsta dimension om Ø 4 m för att kunna gräva schakten och utföra
sprutbetongförstärkning. Då ett antal anslutningsschakter även ska fungera som
matar- och mottagningsgropar vid mikrotunneldrivning har storleken för dessa
styrts av behov för tunneldrivningen.
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Tabell 13. Valda dimensioner för anslutningsschakter.
Anslutning

Schaktdjup

Schakt Ø,
berg

Inner
Ø,

Sprutbetongtjocklek

Betongvägg,
tjocklek

(m)
27,5

(m)
4,0

(m)
2,9

(mm)
150

(mm)
400

26
26

4,0
6,8

2,9
5,6

150
150

400
450

S5,
Frihamnsallén
S6, Carlsgatan
S7, Turbinen

24

1,2

0,6

23,5
22

4,0
14,5

2,9
13

150
250

400
500

S8, Spillepengen

21,5

9,4

8,1

200

450

S9, Rosendal

19,5

10,4

9,1

200

450

S10,
Föreningsgatan
S11, Turbinen
västra

17

6,6

5,4

150

450

14

6,6

5,4

150

450

S2,
Flintrännegatan
S3, Kosterögatan
S4, Skruvgatan

4.7.1.2

Funktion vid
tunneldrivning

Mottagningsgrop för MT2

Mottagningsgrop för
huvudtunnel
och matargrop för MT4
Matargrop för
MT1
Matargrop för
MT2 & MT3
Mottagningsgrop för MT3
Mottagningsgrop för MT4

Konstruktion

Efter utförd tunnelborrning motgjuts en platsgjuten betongvägg med tjockleken ca
450 mm mot berget samt en bottenplatta. Mellan gjutningen och sprutbetongen
anläggs en vattentät duk. Stag installeras i bottenplattan för att förhindra upplyft,
förslagvis redan vid schaktarbetena för att även fungera som säkring mot
bottenupptryckning. Grundvattensänkning kommer att behöva utföras under
byggskedet.
Räddningsschakter behövs vid Flintrännegatan, Skruvgatan, Carlsgatan, Turbinen
och Rosendal. Vid Turbinen byggs en räddningstrappa.
Dimension för vertikala anslutningar framgår av Tabell 6.
Efter installationer jordfylls mellanrum.
Anslutningarna från befintligt avloppssystem utförs som
virvelkammare med ett vertikalt störtrör som leder
vattnet till avloppstunneln, se
Figur 19. En virvelkammare ser till att öka vattnets
flödeshastighet innan det faller vertikalt ned i
störtschaktet. På så vis minskar man risken att vattnet
dämmer uppströms i ledningsnätet från överfallet till
störtröret. Virvelkammaren utformas som en snäcka där
kanalbotten gradvis faller djupare och blir smalare
samtidigt som den roterar runt störtröret. Vattnet kan då
falla längs hela störtrörets omkrets. Denna typ av
konstruktion drar även ner luft genom störtschaktet,
varför man även behöver ett avluftningsrör strax
nedströms störtrörets mynning mot avloppstunneln.

Figur 19. Exempel på virvelkammare med störtschakt.
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4.7.2

Anslutning vid Spillepengen och Rosendal

I såväl Spillepengen S8 som Rosendal S9 planeras en avloppsanslutning samt ett
räddningsschakt till mikrotunnlarna. Schakten fungerar inledningsvis även som
matargropar och mottagningsgrop för mikrotunneldrivning under byggskedet. Från
Spillepengen drivs en mikrotunnel mot Sjölunda och från Rosendal drivs en
mikrotunnel mot såväl Skruvgatan som Föreningsgatan. Samma mikrotunnelborrmaskin används i båda drivningsriktningar i Rosendal för att minimera
storleken på matarschakten.
I Spillepengen behöver ridåinjekteringen drivas djupare ner under schaktbotten
eftersom det förekommer ett lager under schakten med hög vattenföringsförmåga, se Figur 20. För båda anslutningspunkterna är tillgängliga
etableringsytor goda, se Figur 21 och Figur 22.
Räddningsschakt anläggs i båda anslutningarna.

Figur 20. Skiss över konstruktioner och ridåinjektering för att täta det
uppspruckna berget kring anslutningsschakt/matargrop för mikrotunneldrivning.
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Figur 21. Rosendal har bra ytor för schakt och etablering. I blått markerat möjligt
läge för schakt och matargrop för drivningen av mikrotunneln.

Figur 22. Vid Spillepengen finns det gott om utrymme för schakt och etablering. I
blått möjligt läge för schakt för start av mikrotunneldrivning.
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4.7.3

Anslutning Flintrännegatan, Kosterögatan och Carlsgatan

Vid Flintrännegatan S2, Kosterögatan S3 och Carlsgatan S6 ska befintligt
avloppsnät anslutas till huvudtunneln. Vid anslutningarna för Flintrännegatan och
Carlsgatan byggs även räddningsschakt till huvudtunneln.
Vid Flintrännegatan kan omledning av fjärrvärme/gasledningar bli aktuellt. Vid
Carlsgatan planeras nya fjärrvärmeledningar varför schakt i möjligaste mån bör
anpassas efter dessa. Vid Kosterögatan behöver ridåinjekteringen sannolikt drivas
djupare ner under schaktbotten ifall vattenföringsförmågan är hög även djupare
ner, liksom på Skruvgatan. Principskiss för anslutningsschakt redovisas i
Figur 24. Räddningsschakt byggs rektangulärt i Flintrännegatan för att minimera
schaktstorlek.
Samtliga lägen har begränsade utrymmen för schakter och etablering, se Figur 25
- Figur 27. Vid Frihamnsallén måste befintligt stickspår flyttas.

Figur 23. Schakt med spont som stödkonstruktion ner till berg och efterföljande
sprutbetonginkläddbergschakt. Exempel från Malmö Citytunnel.

Figur 24. Skiss över konstruktioner och ridå- och förinjektering för
anslutningsschakt mot huvudtunnel.
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Figur 25. Vid Flintrännegatan finns det ont om utrymmen och
ledningsomläggningar blir oundvikliga. I blått möjligt läge för anslutningsschakt.

Figur 26. Vid Kosterögatan kan parkeringsplats nyttjas för byggnation av
anslutning mot huvudtunneln, markerat i blått.
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Figur 27. Vid befintlig pumpstation i Carlsgatan utförs anslutningsschakt till
huvudtunneln. Möjlig anslutning i blått.
4.7.4

Anslutning Frihamnsallén

En mindre avloppsanslutning ska ansluta vid Frihamnsallén S5. Denna antas vara
dim Ø 600 mm. Till följd av detta utförs anslutningen inte med jord- och
bergschakt utan enligt följande: I markytan utförs en grundare schakt på ca 5*4
m för virvelkammare, varifrån en sekantpåle alternativt en stålrörspåle drivs ner
till nisch intill tunneln vid ca 22 m djup. Eftersom man sannolikt kommer driva
sekantpålar i övrigt i projektet är en lösning med en anslutning i en sekantpåle
mer sannolik. Själva rörinklädnaden kan göras på olika sätt. Anslutningen till
huvudtunneln utförs från huvudtunneln. Före håltagning till huvudtunneln
injekteras området mellan sekantpålen och tunneln. Därefter schaktas berget ut
och förstärks med sprutbetong. För själva anslutningen mot tunneln gjuts en fot
med fiberarmerad betong, se Figur 28.
Läget för anslutning bör anpassas så att fjärrvärme/gas ledningar undviks.
Vid anslutningspunkten i Frihamnsallén S5 nyttjas en parkeringsyta för
byggnation, se Figur 29.

Figur 28. Skiss över vertikal anslutning med en
borrad mjuk sekantpåle som planeras för
Frihamnsallén. En volym borras ur och sedan fylls
tomrummet med en fiberarmerad betong.
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Figur 29. Anslutningsschakt vid Frihamnsallén.
4.7.5

Anslutning Skruvgatan, Turbinen Västra och Föreningsgatan

Vid Turbinen Västra S11, bräddavloppet vid Turbinens pumpstation, ansluts
avloppsledningsnätet till en mikrotunnel under Turbinkanalen, medan ett magasin
ansluts till en mikrotunnel i Föreningatan S10. I Skruvgatan S4 ansluts
avloppsledningsnätet med huvudtunneln. Gemensamt för dessa lägen är att de i
byggskedet utgör lägen för upptag av mikrotunnelborrmaskinen, vilket kräver
något större schakter än vad själva anslutningarna kräver. I anslutningen vid
Skruvgatan planeras även en räddningsschakt för huvudtunneln.
Princip för schakt redovisas i Figur 20. Vid Skruvgatan behöver ridåinjekteringen
drivas djupare ner under schaktbotten eftersom vattenföringsförmågan även
djupare ner är relativt hög.
Samtliga anslutningspunkter har begränsade möjligheter till etablering och schakt,
se Figur 30- Figur 32.
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Figur 30. Vid Skruvgatan är det svårt med bra etableringsytor och schaktlägen.

Figur 31. Turbinen Västra, blå mindre cirkeln är belägen strax väster om
Turbinkanalen. Turbinen den större blå cirkel. Befintliga FV-ledningar ligger strax
söder om schaktet. Mikrotunneln i rött.
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Figur 32. Schaktläge för upptag av mikrotunnelborrmaskin, Anslutning av
Föreningsgatans magasin till mikrotunneln.
4.7.6

Anslutning Turbinen

4.7.6.1

Allmänt

Vid Turbinen S7 ska befintligt avloppssystem ansluta mot huvudtunneln. Läget är
även lämpligt för att anlägga en räddningstrappschakt för huvudtunneln. Under
byggskedet utnyttjas platsen för att ta upp borrhuvudet efter avslutad
tunneldrivning av huvudtunneln, samt som matargrop för drivning av mikrotunnel
under Turbinkanalen. Eftersom tunnlarna planeras på olika nivå förutsätts att
drivning av mikrotunnel utförs innan borrhuvudet tas upp efter drivning av
huvudtunneln.
I området återfinns mycket ledningar varför ledningsomläggning krävs.
Fjärrvärme/gas-ledningar kan komma att behöva läggas om. Som
stödkonstruktion vid schaktarbeten föreslås sekantpåle ner till nivå -10, vilket
innebär att pålarna drivs ner genom det vattenförande ytberget och fungerar
därmed även som en åtgärd för minskad grundvattensänkning, se Figur 33.
Möjlighet till etablering och kranuppställning vid Turbinen är relativt god. Möjligt
läge för schakt redovisas i Figur 31.
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Figur 33. Skiss över stödkonstruktioner med sekantpålar och sprutbetong,
permanent konstruktion, samt anslutande tunnlar vid Turbinen.
4.7.7

Möjlig bräddpumpstation vid Turbinen

Tunnelsystemet är utformat utan möjlighet till passiv bräddning, bräddning med
självfall. Detta beror på att det befintliga spillvattennätet ligger lågt i förhållande
till tillgängliga bräddnivåer.
Den nya tunneln är dimensionerad för att kunna buffra stora och långvariga regn,
samtidigt som pumpstationen vid Sjölunda ska kunna transportera bort höga
flöden. Vid extrema regn, eller om Sjölunda pumpstation är ur funktion under en
längre tid kan nivåerna i tunnelsystemet blir så höga att det uppstår dämning i
spillvattennätet. Vid dämningar kan källaröversvämningar inträffa inom lågt
belägna delar i spillvattennätet.
En möjlig teknisk lösning för att förhindra att tunnelvattnet dämmer upp i
spillvattennätet är en bräddpumpstation för tunnelsystemet. Vid extrema nivåer i
tunnelsystemet, d.v.s. då vattennivån står högt i anslutningsschakten, startar
dessa bräddpumpar och avleder vattnet direkt till recipienten. En tänkbar
lokalisering av bräddpumpstationen är vid Turbinens pumpstation, intill
anslutningsschakt S7 Turbinen. Bräddpunkten för tunneln blir då Turbinkanalen.

4.8

Miljö och Trafik

4.8.1

Trafikpåverkan under byggtid

Placeringen av anslutningsschakten har gjorts översiktligt. Det behöver planeras
mer avseende transporter, ledningsomläggningar och nödvändiga arbets- och
etableringsområden.
4.8.2

Masshantering av tunnelberg och jordschakt

Transporterna från anslutningsschakten bedöms komma att utföras med
lastbilstransporter. Transporterna med tunnelberg från TBM-maskinen från
Sjölunda antas komma att ske med bandtransportör upp genom schaktet och ut
på lämplig yta för vidare användning som fyllnadsmasson i hamnen.
4.8.3

Hantering av förorenad mark

Resultaten från de utförda undersökningarna visar att det förekommer halter av
föroreningar i jorden som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden vid
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mindre känslig markanvändning (MKM) i samtliga undersökta delområden,
Skruvgatan undantaget. Föroreningarna med högre halter över MKM återfinns
generellt mellan ca 0-2,0 m under markytan. Det är främst PAH (PAH-M och PAHH) som förekommer i halter över de generella riktvärdena för MKM. Andra ämnen
inom de olika delområdena som återfinns i halter över MKM är arsenik (As), bly
(Pb) och barium (Ba).
I delområde Turbinen, Rosendal och Sjölunda finns föroreningarna på ca 1-2 m
djup under mark. I delområde Spillepengen finns föroreningarna ytligare mellan
0-1,5 m under marken. Inom delområde Skruvgatan har endast 1
protagningspunkt med en lättare förorening av arsenik, som tangerar
riktvärdesgränsen för MKM, identifierats mellan 0-0,7 m under marken.
Det är vid miljöprovtagningen i samband med fältunderökningarna klart att
föroreningar i form av summa PAH-M och PAH-H finns i Sjölunda och att dessa
massor måste saneras innan arbetena med schaktdrivning påbörjas. I kalkylen
finns det upptaget en mängd för detta, liksom en skattad mängd för övriga
anslutningar.
Sammantaget för delområdena Turbinen, Spillepengen och Rosendal är att de
översta 1-2 m jord kan vara förorenade och kan behöva transporteras till deponi.
Vid Rosendal har halter över farligt avfall (FA) bestående av summa PAH
cancerogena påträffats mellan 1,5–2,0 m. Förorenade massor förväntas inte
påträffas i schakt vid Skruvgatan. För övriga schaktlägen är föroreningssituationen
okänd och behöver utredas vidare.
I dokument 8011-T-006 PM Geo beskrivs mer ingående föroreningshalter i jord
inom respektive delområde.
Urgrävda massor innehållander halter av föroreningar över de generella
riktvärdena vid MKM bedöms kräva externt omhändertagande.
Grundvattnet i området innehåller förhöjda halter av metaller och PAH-H.
Sammantaget bedöms påträffade halter i grundvattnet utgöra en risk vid
kommande exploatering.
Då urgrävning av förorenade massor kommer att bli aktuellt krävs en skriftlig
anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om efterbehandlingsåtgärd i ett förorenat
område. Anmälan bör bland annat omfatta en beskrivning av hur de urgrävda
massorna kommer att hanteras, kontroll och åtgärder av de massor som bedöms
kunna lämnas kvar samt kontroll och åtgärder av länsvatten. Anmälan ska lämnas
in till Miljöförvaltningen, Malmö stad, i god tid innan schaktarbetena påbörjas.
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5. Tidsplan
5.1

Projektering och tillstånd

En översiktlig tidsplanering omfattar upprättande av systemhandling,
tillståndsprövning samt förberedande entreprenader fram till upphandling av
entreprenör enligt Figur 34. Parallellt med miljödomstolsförhandlingarna utförs
detaljprojektering.
Uppskattningsvis kommer dessa aktiviteter att kräva en period på 3 år.

Figur 34. Tidsplan för projektering och tillstånd. Detaljprojekteringen sker i
framtagandet av förfrågningsunderlaget.

5.2

Byggentreprenad

Förutsättningen för tidsplaneringen att de förberedande arbetena är genomfört i
särskilda entreprenader enligt 5.1.
I Figur 35 ses ett förslag på tidsplan till utförandeskedet av entreprenadarbetena.
Planen baseras på konservativa drivningstider. Enligt planen etableras flera
schakter samtidigt. En entreprenör kan förväntas flytta på aktiviteterna för att
optimera sin produktion – detta kan göras innanför den avsatta tiden.
Tid för ledningsomläggning kring anslutningspunkterna är inte inräknad då de inte
är tidskritiska och beaktade i detalj i detta skede.
Tidsplanen är baserad på att anslutning av schakter görs efter att
tunneldrivningen är genomförd. Här finns möjligheter till optimering, men i detta
skede har en robust tidsplan valts.
Projektet inleds med etablering av de två schakterna i Sjölunda. Efter etablering
av de två schakterna påbörjas tunneldrivningen från förschakten (S1) och
etablering av pumpstationen påbörjas i huvudschakten (S0). Etablering av
schakter för mikrotunnlarna är planlagd så att tunnelborrmaskinerna ankommer
till mottagningsschakten omedelbart efter det att drivning av huvudtunneln är
genomförd.
Hastigheten på själva tunneldrivningen är beräknad på ett genomsnitt på
15 m/dag (24/7/365) – att jämföra med Köpenhamns ”Metro till Nordhavn” vilken
utfördes med ett genomsnitt på 18 m/dag. Metro till Nordhavn genomfördes i
samma markförhållanden och med samma valda tunneldiameter.
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Figur 35 Förslag till tidsplan för utförandeskedet av Malmö avloppstunnel. Totalt
förväntas byggentreprenaden ta 3 år och 9 månader inklusive inkörning.
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6. Risker
Projektrisker har identifierats under ett riskseminarium i utredningsfasens
slutskede och redovisas i dokument 8011-T-002 PM Risker. Totalt identifierades
84 risker av vilka 9 är lagda för transferering. Projektet identifierade totalt 11 röda
risker vilka syns i Tabell 14.

Påverkan
(… vilket leder till ...)

Riskstorlek

Tabell 14 Projektets hittills totalt 11 identifierade röda risker.

Försening, bristande
förtroende för projektet

7

Merkostnad och förseningar

7

Felräkning, het marknad

Merkostad alt. att projektet
läggs ner.

8

Ofördelaktig miljödom eller överklagad
miljödom

Dåliga underlag, negativ
opinion, bristande förankring

Förseningar och ökade
kostnader

7

23

Större inflöde och större
grundvattensänkning än tillstånd
möjliggör

Brist i utförande.

Merkostnad och förseningar

7

31

Sena förändringar i projekt

Sena politiska förändringar av
projektets kravbild

Merkostnader och
försvårande av
genomförande

7

53

Fel av materialval

Felprojektering

Sena och dyra konstruktioner

7

59

Kollision mellan entreprenader

Många gränssnitt/komplex
miljö

Sämre genomförande, tvister,
förseningar

7

80

Får få anbud från entreprenörer.

Het marknad

Dyra eller inga anbud.

7

81

Sena ändringar i projektet passerar utan
ändringshantering

Ökad omfattning utan ökad
budget och tidplan.

7

84

Tvister med entreprenör

Brister i projektets
ändringshantering
Dålig projektstyrning, dåliga
entreprenörer

Försvårat genomförande

7

ID

Händelse
(Risk för...)

8

Stor påverkan på befintlig infrastruktur,
(ledningar, rör etc)

11

Bristande projektstyrning

14

Dyrare entrepenad än väntat

15

Orsak
(… på grund av ...)
Okända ledningar i
mark/bristande kvalité på
ledningar i mark
Väsentligt mer komplicerat än
vad VA SYD är van vid,
bristande kunskap

De risker som ämnar transfereras, flyttas från projektets omfattning vilket innebär
att dess konsekvenser samt hanteringen av risken skall friskrivas projektet.
Riskvärderingen baseras på subjektiva bedömningar med utgångspunkt från den
kunskap och erfarenhet, som finns hos de personer som utför värderingen.
I Figur 36 syns identifierade riskers fördelning mellan röda, gula och gröna risker.
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Figur 36 Projektets fördelning mellan röda, gula och gröna risker.
Det är svårt att i nuläget dra slutsatser ur riskbilden. En riskanalys är en iterativ
process där tillförlitligheten ökar vid kontinuerligt arbete med riskidentifiering,
åtgärdsframtagande och kontinuerliga omvärderingar av risk. Syftet med
åtgärdsarbetet är att minska röda risker till gult och gula risker till grönt.
I dessa skeden går det sedan att koppla en kvalitativ kostnad för respektive risk
och på så sätt även ha en totalkostnad för projektriskerna. En väldigt grov
kostnadsuppskattning för projektrisker har gjorts utifrån resultatet som
presenteras i kalkylen.
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7. Kostnadsbedömning
Denna utredningsfas 2 har utifrån föreslaget utförande upprättat en kalkyl.
Beroende på valet av entreprenadform, utförandeentreprenad eller
totalentreprenad kommer kostnadsbedömningarna slå annorlunda på respektive
huvudpost. Tunnel och schaktarbetena kommer troligtvis att utföras som
totalentreprenader medan valet för byggandet av pumpstationen troligtvis
kommer att bli en utförandeentreprenad. Det finns naturligtvis för- och nackdelar
med de olika entreprenadformerna.
För denna kalkyl har vi räknat allt som en utförandeentreprenad och därför kan
det vara svårt att jämföra mot andra projekt med annan entreprenadform.
För kalkyleringen gäller kostnadsläge 2017-01-01. Till detta har schabloner
kopplats för kringkostnader medan andra kostnader har uppskattats med ett
belopp. Kalkylen är uppbyggd efter följande huvudposter:
·
·
·
·

7.1

Byggherrekostnader
Projekteringskostnader
Entreprenadkostnader
Riskpåslag

Byggherrekostnader

Denna kostnadspost sträcker sig under hela projekttiden varför den normalt
kalkyleras med ett procentuellt påslag på den totala byggkostnaden. Kostnaderna
är att hänföra till beställarens egna projektutgifter för att kunna driva och styra
ett projekt.
·
·
·
·
·

7.2

Beställarens organisation
Byggledning och kontroll
Tillstånd och juridik
Projektförsäkring
Ersättning till fastighetsägare

Projektering

Här handlar det nästan uteslutande om konsultkostnader. Beroende på valet av
entreprenadform kan vissa skeden och handlingar komma att ingå i
byggkostnaden istället. Denna kostnad brukar därför också i tidiga skeden
kalkyleras med procentuella påslag på den totala byggkostnaden.
·
·
·
·
·

7.3

Fältundersökningar
Systemhandlingsskede eller förprojektering
Detaljprojektering och förfrågningsunderlag
Underlag för tillståndsansökan
Bygghandling för entreprenad

Entreprenadkostnader

Detta är den största kostnadsposten för ett byggprojekt. Beroende på skede då
kalkylen utförs och hur noggrant kalkylen för denna post är sker blir
detaljeringsgraden högre för varje tillfälle. För dessa kostnader finns ett
detaljeringspåslag som enklast förklaras som ett påslag som tar höjd för kalkylens
detaljeringsgrad och dess noggrannhet.
·
·
·

Etablering
Besiktning befintlig anläggning
Förberedande arbeten
o Sanering förorenad jord
o Flytt/rivning av järnväg och väg
o Ledningsomläggning va/tele/el/etc
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·

·

·

·

·
·
·

7.4

Drivning av huvudtunnel
o Start- och mottagningskammare
§
Sjölunda
§
Turbinen
Drivning av mikrotunnlar
o Start- och mottagningskammare
§
Spillepengen
§
Turbinkanalen
§
Föreningsgatan
§
Rosendal
§
Skruvgatan
Drivning av anslutningsschakt och räddningsschakt
o Flintrännegatan
o Kosterögatan
o Skruvgatan
o Frihamnsallén
o Carlsgatan
o Spillepengen
o Rosendal
o Föreningsgatan
o Turbinen Västra
Pumpstation Sjölunda
o Geokonstruktion
o Markarbeten
o Konstruktion
o Maskin/installation
o El och styr
o VVS
Omläggningar för inkoppling av avloppsledningar
Masshantering
Entreprenadvinst

Riskpåslag

Alla större infrastrukturprojekt har risker att hantera. Det kan vara negativa risker
som ger kostnader men även positiva risker som ger möjligheter och därmed en
intäkt till projektet. Därför upprättas tidigt ett händelseträd som sedan följer med i
projektets alla skeden. Det är beställaren som ansvarar för att riskerna förvaltas
på rätt sätt. Längre in i projektet kan även en kalkyl som bara bygger på risker
upprättas och som sedan ofta driver projektet i riktningen att minimera
kostnaderna för dessa risker. I detta tidiga skede, utredningsfas 2 har endast en
bedömning gjorts utifrån de röda riskernas omfattning med kostnaderna i
riskmatrisen.
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7.5

Projektkostnader

Beräknade kostnader redovisas i Tabell 15
Tabell 15. Beräknad investeringskostnad.

Malmö Avloppstunnel

80011-T-003, PM Investeringskalkyl

Utredningsfas 2
2017-12-15

Summa PROJEKTKOSTNADER

Kostnadsläge 2017-01-01

SAMMANSTÄLLNING

BUDGET

KOSTNADSSLAG

SUMMA
KKR

0. FÖRBEREDANDE ARBETEN
1. MARK OCH Y TTRE VA SJÖLUNDA
2. BYGG SJÖLUNDA

10 655

10 700

3 730

3 700

112 489

112 500

3. LUFT, RÖR SJÖLUNDA

11 431

11 400

4. EL OCH STYR SJÖLUNDA

46 842

46 800

5. MASKIN SJÖLUNDA
6. GEOKONSTRUKTIONER OCH TUNNLAR

60 617

60 600

1 147 134

1 147 100

SUMMA Sjölunda

215 996

SUMMA Anslutningar

136 174

SUMMA Huvudtunnel

648 274

SUMMA Mikrotunnlar

146 690

7. VA- ANSLUTNINGAR OCH TRAPPSCHAKT

DETALJERINGSPÅSLAG

53 844

10%

SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER

6%

BYGGLEDNING, KONTROLL, BESIKTNING

8%

SUMMA
RISKPÅSLAG

SUMMA PROJEKTKOSTNAD

144 660
1 591 260

PROJEKTERING, UPPHANDLING
BYGGHERREKOSTNADER

53 800

95 476
127 301
222 776
1 814 036
300 000
2 114 000

Detaljeringspåslaget beskriver en justering i detaljeringsnivån på de kalkylerade
posterna och ska inte ses som ett generellt påslag för glömda poster.
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7.6

Drift- och underhållskostnader

Drift- och underhållskostnaderna för den framtida anläggningen har beräknats
enligt Tabell 16. Kostnaderna är beräknade i 2017 års kostnadsnivå och innefattar
driftkostnader, underhållskostnader för byggnader och maskiner samt
reinvesteringskostnad för maskiner.
Kapitalkostnader, kostnad för avskrivningar och räntor, är ej inkluderade i
kalkylen.
Drift- och underhållskalkylen bygger på följande antaganden:
·

Årsflödet i tunnelsystemet bedöms till ca 45 Mm 3/år vilket motsvarar
1,4 m3/s. Vid detta medelflöde går två pumpar på full kapacitet.

·

Samtliga grovgaller antas vara i kontinuerlig drift.

·

Mängden grovrens bedöms till ca 10 ton/månad.

·

Reinvestering för maskinobjekt är medräknade med 20 års förväntad
livslängd på dessa.

·

Underhållskostnad för maskinobjekt och byggnader är bedömd till 1,5 %
av entreprenadkostnaden för respektive del.

Tabell 16. Drift- och underhållskostnader
DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER
Malmö avloppstunnel

Datum:

2017-11-15

Handläggare:

PBj

Utredningsfas 2

Driftkostnad
Energikostnad pumpar
Medelflöde 1,4 m³/s
Energikostnad Grovgaller

Mängd

Sort/ tid

a-pris

Kr/år

5 256 000

kwh/år

1,00 kr

5 256 000 kr

122 640

kwh/år

1,00 kr

122 640 kr

120

ton/år

500 kr

60 000 kr

2 912

tim/år

500 kr

1 456 000 kr

Avyttring grovrens, antaget 10 ton/månad
Personalkostnad, drift oc h daglig tillsyn
(bedömt till 4 tim/dag för 2 personer)
Driftkostnad, Summa

6 894 640 kr

Byggnadsarea
BYA
(m²)

Underhållskostnad:
Underhåll pumpar
Underhåll galler

Underhåll byggnader, Pumpstation Sjölunda

1 840

Investering

Årl. underhåll

(kr)
26 100 000
10 500 000

(% av inv.)
1,50%
1,50%

Kr/år

391 500 kr
157 500 kr

(kr/m² och år)
150 kr

276 000 kr

Underhållskostnad

825 000 kr

Total drift- och underhållskostnad

7 719 640

Underlag för beräkning av driftkostnad
Flöde, avloppsvatten
Medelflöde, avloppsvatten
Pumpar Pumpeffekt, 2 st x 300 kW
Grovgaller, 3 st x 7 kW
Hantering av grovrens, ca 10 ton/månad
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m³/år
l/s

45 miljoner m³/år
1400 l/s

5 256 000 kWh/år
122 640 kWh/år
120 ton/år

I medeltal går två pumpar kontinuerligt på full effekt
Samtliga galler går kontinuerligt
Bedömd kostnad för avsättning 500 kr/ton
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8. Förslag till vidare arbeten
För det fortsatta arbetet behöver ett antal frågeställningar studeras vidare.
Exempel på sådana frågeställningar är:
·

Inventering av tidigare databaser och sammanställning av dessa, ex
Citytunneln, stadens databaser, SGUs brunnsregister, mfl.

·

Utredning kring tekniska livslängder, samt val av materialkvalitét för
ingående material såsom stål- och betongkvalitét.

·

Utredning kring entreprenadform.

·

En alternativ pumpstation där två pumpar kommer på högre nivå för att
möjliggöra en högre anslutning från Spillepengen.

·

Förutsättningarna för tunneldrivning i jord undersöks för sträckan
Spillepengen-Sjölunda.

·

Markundersökningar för att få mer detaljerad kunskap om geotekniska
förhållanden.

·

Mer detaljerade undersökningar om markföroreningar.

·

Inventering av befintliga anläggningar och grundläggningar.

·

Behövligt markanspråk och etableringsytor.
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