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Sammanfattning
Bakgrund
Transportsystemet för avloppsvatten från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk är i behov
av förstärkning och modernisering. Systemet består idag av cirka 19 km tryckavloppsledningar och
åtta pumpstationer, varav tre större är centralt belägna.
Avloppssystemet har successivt byggts ut när staden vuxit, delar av systemet härstammar från början
av 1900-talet. Förutsättningar och målinriktning har ändrats under utbyggnadens gång. Systemet var
från början endast avsett för att leda bort avloppsvatten från stadens centrala delar ur hälsoskäl.
Sedan dess har både pumpstationerna och ledningarna byggts ut i olika etapper, allteftersom staden
och behovet av att omhänderta spillvatten har växt. Huvuddelen av Malmös avloppsvatten leds idag
till Sjölunda avloppsreningsverk. Med växande region, stark befolkningstillväxt och
klimatförändringar förväntas ytterligare tillflöde av avloppsvatten.
Avloppssystemet i större delen av Malmö består i princip av tre delar, självfallssystemet i staden,
tyckavloppsledningsnätet från staden till reningsverket och Sjölunda avloppsreningsverk. Stora delar
av Malmös innerstad har kombinerat avloppssystem, varför avloppsnätet och de stora
pumpstationerna ofta överbelastas vid nederbörd. Konsekvenser av denna överbelastning är risk för
översvämningar i central bebyggelse och utsläpp av föroreningar till kanalerna, Sege å och Malmö
hamn.
Tryckavloppsledningarnas skick och höga ålder medför tidvis ineffektiv avloppsvattenrening.
Driftstörning kan orsaka betydande konsekvenser för infrastrukturen och vattenmiljöer i Malmö.
Ledningarnas läge är problematiskt och kan utgöra hinder i den planerade stadsutvecklingen,
samtidigt som de redan idag är svåråtkomliga för drift och underhåll. Nuvarande
tryckavloppsledningar passerar bland annat genom Nyhamnen, som det har tagits fram en fördjupad
översiktsplan för.

Studerade systemlösningar
Denna utredning har som syfte att ta fram förslag på ett framtida ledningssystem för transport från
centrala Malmö till Sjölunda reningsverk. Detta innebär att utredningen inte studerat olika
möjligheter till förbättringar i det nuvarande självfallssystemet som leder avloppsvattnet från gator
och bebyggelse till pumpstationerna.
Inom ramen för denna utredningsfas har två alternativ till nuvarande tryckavloppssystem studerats
genom två oberoende utredningar. Dels en avloppstunnel förlagd i stabilt kalkberg utformad som
självfallsledning, dels ett nytt tryckavloppssystem (nya pumpstationer och nya tryckledningar). I
utredningarna har analyser gjorts med avseende på byggbarhet, utformning, byggtid, kostnader och
risker under byggfasen. Vidare har driftfasen analyserats utifrån erforderligt underhåll och
driftskostnader. För att jämföra dessa två alternativ har en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys
utförts, med bibehållande av befintlig anläggning som referensalternativ (nollalternativet). Det
övergripande syftet är att utvärdera de samhällsekonomiska effekterna (nyttorna) och på så vis
rangordna åtgärdsalternativen (avloppstunnel och nytt tryckavloppssystem).
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Ny avloppstunnel
En huvudtunnel för avloppsvatten, mellan Turbinen och Sjölunda avloppsreningsverk, blir cirka 5 600
m lång med en invändig diameter på 4,9 m. Till huvudtunneln ansluts mindre mikrotunnlar om totalt
cirka 2 400 m. Vid Sjölunda anläggs en större pumpstation som ska lyfta avloppsvattnet drygt 20 m.
Lyfthöjden är kopplad till att tunnelns lutning ska vara så stor att självrensning sker. Tunnelns
diameter har också anpassats så att bräddning av orenat avloppsvatten till bland annat kanalerna
inte ska ske. Pumpstationen vid Sjölunda kommer att kunna byggas samtidigt som drivningen av
tunneln pågår vilket kommer att förkorta byggtiden. Nuvarande pumpstationer kommer i detta
alternativ inte att behövas.
Projektkostnaden för Malmö avloppstunnel har i denna utredningsfas bedömts till 1,8 miljarder
kronor. Med ett riskpåslag på 0,3 miljarder kronor blir totalkostnaden 2,1 miljarder kronor. Drift- och
underhållskostnaden uppskattas till knappt 8 miljoner kr/år. Total byggtid bedöms till cirka 7 år, från
förprojektering till överlämning.

Nytt tryckavloppssystem
I utredningen har ett nytt tryckavloppssystem studerats på motsvarande sätt som en avloppstunnel.
Utformningen blir mer omfattande än dagens. För att tillgodose kravet på självrensning har
föreslagen lösning två separata system: för lågvattenvattenflöde och högvattenflöde. Med hänsyn till
tillgänglig platsmark läggs högvattensystemet i princip i nuvarande sträckning. Den andra
ledningssträckningen måste förläggas i Norra Vallgatan. Andra sträckningar, som hamnens
vattenområden, har också studerats, men har visat sig vara mindre lämpliga ur utförande- och
kostnadssynpunkt. Genom en ny ledningssträckning längs Stockholmsvägen kan de befintliga
ledningarna under bangården från Rosendals pumpstation tas ur drift.
Störningarna i trafik- och boendemiljö bedöms bli omfattande vid byggande av ledningen i Norra
Vallgatan.
Kostnaden för investeringen i det föreslagna tryckavloppssystemet har beräknats till drygt 1,4
miljarder kronor. Riskpåslaget har bedömts till 35 % av investeringskostnaden, vilket motsvarar cirka
500 miljoner kronor. Med detta riskpåslag blir den uppskattade totalkostnaden 1,95 miljarder kronor.
Drift- och underhållskostnaderna för anläggningen kommer uppskattningsvis att ge en årskostnad på
cirka 7 miljoner kr. Byggtidplanen, från förprojektering till överlämning, bedöms till cirka 8 år.

Kostnads-nyttoanalys
I genomförd kostnads-nyttoanalys har de två studerade alternativen bedömts och jämförts ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Två huvudsakliga slutsatser kan dras från analysen:
•
•

Avloppstunneln är mer samhällsekonomiskt lönsam än nytt tryckavloppssystem.
Avloppstunneln kan vara en lönsam investering för samhället.

Sannolikheten för att samhällsekonomisk nytta med avloppstunnel kan nås stärks av förhållandet att
det finns betydande nyttor som inte kunnat kvantifieras i analysen. Sådana effekter är exempelvis
människors olägenhet av källaröversvämningar, förlorad arbetsinkomst vid avbrott i verksamheter,
effekter på samhällsviktiga funktioner (exempelvis framkomlighet för sjuktransporter) eller
åtgärdernas effekter på centrala Malmös utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft.
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För alternativet med nytt tryckavloppssystem är det enligt den genomförda studien osannolikt att
samhällsekonomisk lönsamhet skulle kunna uppnås.
Tryckavloppsalternativet kostar mindre i investering än tunnelalternativet men innebär under
byggtiden betydande störningar, med stor påverkan i befintliga gator i centrala Malmö. Med en
avloppstunnel är denna problematik inte lika omfattande eftersom den i första hand byggs på
betydande djup under markytan.
Nyttorna med ett nytt tryckavloppssystem blir avsevärt mindre än för en avloppstunnel. Detta beror
bland annat på att kapaciteten i ett nytt tryckavloppssystem inte blir så uttalad som för en tunnel,
med en betydligt större magasineringskapacitet. För nytt tryckavloppssystem reduceras
bräddningarna till innerstadskanalerna med ca 20 % mot ca 90 % i tunnelalternativet. Till de övriga
recipienterna Sege å och Malmö hamn sker ingen reduktion av bräddningar med ett nytt
tryckavloppssystem medan de i tunnelalternativet beräknas minska med 50 respektive 90 %. Risken
för framtida översvämningar i den centrala bebyggelsen kring pumpstationerna Turbinen, Rosendal
och Spillepengen bedöms också reduceras bäst med avloppstunnel. Ett nytt tryckavloppssystem
innebär även risk för störningar vid utbyggnad och förtätning av staden.
Sammanfattningsvis visar denna utredning att om nuvarande avloppssystem ska förnyas bör en
avloppstunnel väljas.

Finansiella aspekter
Entreprenadkostnaderna står för den största kostnadsposten. Detta resulterar i att 95 % av den
totala investeringen av den föreslagna avloppstunneln belastar de fyra sista åren av den bedömda
projekttiden.
För att täcka kostnaderna genom investering i föreslagen avloppstunnel kommer det att krävas att
VA-taxan i Malmö höjs. Under förutsättning att lånet sker i takt med investeringen bedöms den
förväntade höjningen av VA-taxan för en normalvilla (typhus A) i Malmö till 60-90 kronor per månad.
För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter (typhus B) beräknas månadskostnaden öka med ca 40-60 kr
i dagens penningvärde. Taxehöjningen blir aktuell efter att entreprenaden har genomförts.
Genom avloppstunnelns utjämningskapacitet medges ett lägre maxflöde (6 m3/s) till Sjölunda
avloppsreningsverk än vad som är fallet med ett tryckavloppssystem (idag 8 m3/s). Skillnaden i
maxflöde innebär kostnadsbesparing i utbyggnad av det nya avloppsreningsverket och ökad
effektivitet. Enligt preliminär bedömning rör det sig om besparing på uppemot en halv miljard
kronor.
Olika möjligheter att söka finansieringsstöd från exempelvis staten eller EU kommer att utredas i
fortsatt planeringsarbete. Både utredningsbidrag för förstudier och investeringsmedel beaktas.
Det finns ett stort antal EU-program och fonder som kan bli intressanta ur VA SYDs perspektiv. Olika
mål och aspekter i detta kan exempelvis vara miljöpåverkan och skydd av havsmiljön, anpassningar
av klimatförändringar, energi, stadsmiljö regional samverkan med mera.
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1 Bakgrund
Regionen växer och många kommuner har en stark befolkningstillväxt, vilket ökar kraven på
hanteringen av avloppsvatten. För att möjliggöra och möta en hållbar tillväxt, mål för förbättrad
vattenmiljö och klimatförändringar samordnar VA SYD stora framtida projekt som på ett eller annat
sätt hänger samman med Sjölunda avloppsreningsverk. I programmet Regional avloppsvattenrening
utreds och värderas olika lösningar för att klara framtidens utmaningar när det gäller
avloppsvattenrening.
Avloppssystemet i Malmö har med tiden utvecklats till ett komplext system. Tryckavloppssystemet,
som står för transporten av avloppsvatten från centrala Malmö till Sjölunda, är av varierande ålder,
funktion och kvalitet.
Transportsystemet har byggts ut successivt sedan början av 1900-talet med utgångspunkt i Rosendals
pumpstation som stod klar 1908. Systemet är både omfattande och i många avseenden komplext,
delvis beroende av att utbyggnaden skett under lång tid utifrån olika villkor och därför utan
sammanhängande planering. Förutsättningar och målinriktning har ändrats under utbyggnadens
gång. Systemet var från början inte avsett att kopplas till reningsverk. Sedan dess har både
pumpstationerna och ledningarna byggts ut i olika etapper allt eftersom staden och behovet av att
omhänderta spillvatten har växt. Huvuddelen av Malmös avloppsvatten leds idag till Sjölunda
avloppsreningsverk.
Det nuvarande systemet medför föroreningsbelastning av Malmös vattenområden (genom
bräddning) och tidvis ineffektiv avloppsvattenrening. Därtill är dagens system förknippat med risk för
källaröversvämningar och andra konsekvenser för infrastruktur och vattenmiljöer. Genom sitt läge
kan tryckavloppssystemet utgöra hinder för Malmös stadsutveckling.
Denna utredning benämnd Framtida transport av avloppsvatten från Malmö till Sjölunda ingår i
programmet Regional avloppsvattenrening. Målsättningen med att säkerställa och förstärka
transporten innebär:
•
•
•
•
•

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

Föreliggande utredning påbörjades våren 2016 och avslutas under 2018. Genomförda utredningar
svarar mot ”Malmö avloppstunnel – underlag för beslut om fortsatt utredning”, framtaget av VA SYD
(2015) och beslut i Malmö stads kommunstyrelse (2016).
Syftet med denna rapport är att utgöra del av beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med hur det
framtida ledningssystemet från Malmös självfallssystem till Sjölunda ska utformas.
Målgrupp för rapporten är VA SYDs ledningsgrupp, dess ägarnämnd Malmö och förbundsstyrelse
samt Malmö stads kommunstyrelse.
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2 Genomförd utredning
2.1

Inledning

I syfte att ta fram underlag för fortsatt beslutsprocess, tillståndshantering och projektering för ett
framtida transportsystem mellan centrala Malmö och Sjölunda avloppsreningsverk har följande
utredningar genomförts:
•
•
•

fördjupad utredning av tidigare utredd avloppstunnel,
fördjupad utredning av alternativ lösning till en avloppstunnel,
samhällsekonomisk nyttokalkyl (kostnads-nyttoanalys) för de två alternativen.

I tunnelutredningen studeras läge i plan och profil samt utformning av anslutningar och ny
pumpstation. Alternativt transportsystem studerar möjligheten att ersätta det befintliga
tryckavloppssystemet med ett helt nytt system (såväl nya pumpstationer som nya tryckledningar). I
bägge utredningarna beaktas byggbarhet, utformning, hydrauliska förutsättningar, kostnader samt
tekniska och ekonomiska risker.
De samhällsekonomiska effekterna av de två åtgärdsalternativen, tunnelanläggning och nytt
tryckavloppssystem, utreds i en kostnads-nyttoanalys. Härigenom kan alternativen rangordnas
baserat på deras samhällsekonomiska lönsamhet.
Utredningarna håller sig på en teknisk faktanivå. Samtidigt görs kopplingar till andra förhållanden
som kan styra eller vara vägledande vid val av ny anläggning. Hit hör påverkan på omgivning,
kostnadsaspekter och risker.
Malmö stads förvaltningar har involverats i diskussioner om kopplingen till pågående stadsplanering,
markanvändning i hamnområdet och Öresundsmetron. Marktekniska undersökningar avseende
förekomst av förorenad mark har redovisats för Miljöförvaltningen.
Intressenterna nedan har adresserats för förankring och avstämning i olika frågeställningar:
•
•
•
•
•
•

Stadsbyggnadskontoret Malmö stad
Fastighetskontoret Malmö stad
Miljöförvaltningen Malmö stad
Gatukontoret Malmö stad
Länsstyrelsen Skåne
Copenhagen Malmö Port (CMP)

Internt har projektet haft en förankring på tjänstemannanivå inom VA SYDs organisation i samband
med slutseminarium för de tekniska utredningarna den 16 november 2017. Seminariet motsvarar en
av flera arenor för insamling och behandling av synpunkter och kritik på lämpligt sätt.

2.2

Avgränsningar

Att bibehålla och successivt utveckla dagens tryckavloppssystem studeras inte i denna utredning.
Detta s k nollalternativ är genom tidigare bedömningar inte hållbart och långsiktigt alternativ för ett
framtida avloppssystem.
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I uppdraget ingår inte att studera åtgärder på självfallssystemet eller reningsverket. Säkrare
dagvattenhantering, med avseende på risken för översvämningar i staden, pågår parallellt i
linjearbetet enligt gällande åtgärdsplaner och i programmet Tillsammans gör vi plats för vattnet.

2.3

Medverkande

VA SYDs beställarorganisation har utgjorts av styrgrupp och projektorganisation bestående
förbundsdirektör, vice förbundsdirektör samt chefer och medarbetare från följande avdelningar:
•
•
•
•
•

Miljö, strategi och samordning
Ledningsnät
Avloppsvatten
Kund och kommunikation
Ekonomi

Projektledare för utredningen har varit Stefan Milotti. Styrgruppen har utgjorts av Ulf Nyberg
(styrgruppens ordförande, programledare Regional avloppsvattenrening), Christopher Gruvberger
(avdelningschef Miljö, strategi och samordning), Eva Kristensson (avdelningschef Kund och
kommunikation), Stefan Åkesson avdelningschef Ekonomiavdelningen), Håkan Lundgren
(avdelningschef Rörnätsavdelningen), Karin Fernström (avdelningschef Ledningsnätsavdelningen),
Henrik Aspegren (vice förbundsdirektör) och Katarina Pelin (förbundsdirektör, beställare och
programägare Regional avloppsvattenrening).
Projektgruppen har utgjorts av Annika Sundström (projektingenjör Ledningsnätsavdelningen),
Magnus Wahlqvist (projektingenjör Avloppsvattenavdelningen), Anders Johnsson (platschef
Avloppsvattenavdelningen), Kenneth Nilsson (driftingenjör Rörnätsavdelningen) och Anna
Kristiansson (kommunikatör Kund och kommunikation).
De tre utredningarna har utförts av olika konsultföretag och bedrivits i nära samarbete med VA SYD.
•
•
•

Avloppstunnel: Ramböll Sverige AB och Ramböll Danmark AS
Alternativutredning: EnviDan AB (f.d. AquaP)
Kostnads-nyttoanalys: Sweco Environment AB

Till VA SYDs projektorganisation har Jan Hartlén, JH GeoConsulting, varit anlitad i egenskap av expert
inom byggande i berg och med erfarenhet av stora infrastrukturprojekt i Sverige.
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3 Nuvarande avloppssystem
3.1

Avloppsnätets uppbyggnad i stort

Inom staden leds avloppsvattnet i huvudsak norrut via självfall mot hamnområdet och pumpas
därifrån vidare till Sjölunda avloppsreningsverk via tre större pumpstationer (Turbinen, Rosendal och
Spillepengen) samt ett antal mindre pumpstationer i hamnområdet. På Sjölundaverket behandlas
även avloppsvatten från kranskommunerna Burlöv, Lomma och Staffanstorp (via den så kallade
ABMA-ledningen) samt från Svedala kommun.
Huvuddelen av avloppsnätet i centrala Malmö är uppbyggt som kombinerat system, med
gemensamma ledningar för spillvatten och dagvatten. De nyare delarna av avloppsnätet,
huvudsakligen belägna i stadens ytterområden, har skilda ledningar för spill- och dagvatten, s k
duplikatsystem. I gränsen mellan de två typerna av avloppsystem leds dagvattnet från
duplikatsystemet i vissa fall in i det kombinerade avloppssystemet. I Figur 3-1 visas ledningar för
kombinerat avloppsvatten (brunt) och spillvattenledningar (rött) samt principiell sträckning för
transportsystemet till Sjölunda (svart) med de tre större pumpstationerna (svarta cirklar).

Figur 3-1 Malmös avloppsnät för spillvatten och kombinerat avloppsvatten samt transportsystemet från
centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk

3.2

Tryckavloppssystemet

Pumpstationerna och ledningarna till reningsverket benämns tryckavloppssystemet, vilket omfattar
totalt åtta pumpstationer, varav de tre större Turbinen, Rosendal och Spillepengen, samt 19 km
ledningar. Systemet har byggts ut successivt sedan början av 1900-talet. Den senaste stora
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utbyggnaden skedde under 1950- och 60-talet för att koppla ihop pumpstationerna med Sjölunda
avloppsreningsverk som togs i drift 1962.
Sammanlagt kan ungefär 8 m3/s pumpas till reningsverket. Vid regn blir tillrinningen till
tryckavloppssystemet mycket större än vad som kan pumpas vidare varvid avlastning sker genom
bräddning till recipienten vid respektive ansluten pumpstation. Sjölunda avloppsreningsverk kan i
dagsläget hantera maximalt 4,4 m3/s för fullständig rening. Vid flöden över detta måste
avloppsvatten utjämnas eller förbiledas olika reningssteg. Tryckavloppssystemets principiella
uppbyggnad visas i Figur 3-2.

Figur 3-2 Översikt av Malmö tryckavloppssystem med de tre stora pumpstationerna namngivna samt de mindre
pumpstationerna benämnda P1-P5

3.2.1 Pumpstationer
De tre större pumpstationerna Turbinen (byggd 1936), Rosendal (byggd 1908) och Spillepengen
(byggd 1963) tar emot och pumpar vidare cirka 85 % av det totala avloppsvattenflödet till Sjölunda. I
Tabell 3-1 redovisas kapacitet och belastning vid regn för de pumpstationer som tar emot
kombinerat avloppsvatten. Flödesbelastningarna är beräknade med hydraulisk modell över
avloppsnätet som är anslutet till tryckavloppsnätet. Som framgår av tabellen är behovet av bräddning
stort vid kraftigt regn eftersom belastningen då överstiger pumparnas kapacitet.
Tabell 3-1 Pumpstationer anslutna till tryckavloppsnätet
Pumpstation
Turbinen
Rosendal
Spillepengen
Hamnen P4 och P5

Kapacitet m3/s
2,5
2,5
1,5
ca 0,5

Belastning vid kraftigt regn, m3/s
15
11
2
6
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Avloppsvattenflödena till de tre stora pumpstationerna kommer både från kombinerat
avloppssystem och från separerat spillvattennät. Dessa ledningssystem är åtskilda. Flödet från det
kombinerade ledningssystemet stryps vid nederbörd med reglerluckor. När tillrinningen överskrider
pumpstationens kapacitet sker bräddning med utsläpp i kanaler eller andra vattenmiljöer, se kap 3.3.
Från spillvattensystemet går flödet rakt in i pumpsump utan möjlighet till reglering eller bräddning.
Vid driftstörning på tryckledningarna finns möjlighet till nödavledning för att skydda omgivande
bebyggelse från översvämning. Nödavledning innebär att avloppsvatten kan pumpas direkt från
pumpsump till närmaste vattenmiljö.
I Figur 3-3 visas som exempel Turbinens pumpstation med anslutna självfallsledningar,
tryckavloppsledningar och tillhörande anordningar. Figuren visar komplexiteten i pumpstationernas
funktion. Många komponenter måste fungera och samverka för att allvarlig driftstörning inte ska
inträffa. Bland annat är luckornas funktion avgörande för att skydda pumpstationen från
överbelastning.

Figur 3-3 Turbinens pumpstation – yttre avloppsledningar

3.2.2 Tryckavloppsledningar
Ledningssystemet mellan pumpstationerna och Sjölunda utgörs i stort av tre större ledningar i
dimension mellan 600 mm och 2000 mm. Sträckningen för huvudledningarna visas i Figur 3-2.
Ledningarna ligger horisontellt med botten i höjd med havets nivå med undantag för ett antal så
kallade dykare. Här går ledningarna lokalt lägre för att undvika hinder och sedan gå upp till samma
nivå som tidigare. Större dykare återfinns under Varvskanalen och Inre hamnen.
Avsaknaden av lutning och deras stora dimension gör att vattenhastigheten i ledningarna ofta är för
låg för att självrensning ska uppnås. Den låga hastigheten i kombination med de så kallade dykarna
medför ansamling av stora mängder fasta föroreningar, som transporteras vidare först vid tillräckligt
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höga flöden. Då uppkommer en s k first flush av fasta föroreningar (grovrens) som sedan kan orsaka
problem vid reningsverket.
Tryckavloppssystemet har med tiden utvecklats till ett komplext system av varierande ålder, funktion
och kvalitet. Som nämnts tidigare är stora delar av tryckavloppsledningsnätet utbyggt under 50- och
60-talet. Vissa huvudtryckledningar, från Rosendal och Spillepengen, är från 1908-1912.
Tryckavloppsledningarna är inte anpassade för drift och inspektion varför statusen är svårbedömd. I
samband med omläggning inför bygget av ny rensgallerstation vid Sjölunda (klar 2019) kunde
fullständigt uttjänta ledningar konstateras, se Figur 3-4.

Figur 3-4 Tryckavloppsledningar vid Sjölunda i behov av utbyte (foto: VA SYD)

3.3

Bräddning

Bräddning är, som nämnts ovan, en systemfunktion i kombinerade avloppssystem och innebär att
orenat avloppsvatten släpps ut i mottagande vattendrag vid regn för att undvika överbelastning.
Funktionen innebär utsläpp av föroreningar och miljöbelastning av recipienten. Bräddningarna är
koncentrerade till vattenmiljöerna Limhamn (Limhamns hamn och Sibbarp), Kanalerna,
Industrihamnen och Sege å med biflöden (Sege kanal och Risebergabäcken), se Figur 3- 5.
Cirkeldiagrammet i figuren visar hur de totala årliga bräddvolymerna från ledningsnätet fördelar sig
på de olika vattenområdena.
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Figur 3-5 . Läget för de viktigaste bräddutloppen på avloppsledningsnätet i Malmö

Det finns cirka 30 bräddpunkter på ledningsnätet, varav 15 har sina utlopp i innerstadskanalerna.
Som framgår av Figur 3-5 leds mer än hälften av de årliga bräddvolymerna till kanalerna. Den
avgörande orsaken till detta är kombinationen tätbebyggd innerstad med stor andel kombinerat
avloppssystem. I centrala Malmö är drygt hälften av avloppsnätet kombinerat.
I genomsnitt sker bräddning till kanalerna en gång i veckan. Till Industrihamnen bräddar det normalt
sett varje gång det regnar.
Hur mycket vatten som bräddar från avloppsledningsnätet är i stor utsträckning beroende på regnets
intensitet och varaktighet. Till innerstadskanalerna kan 300 000 – 400 000 m3 obehandlat
avloppsvatten brädda under ett normalår. Detta motsvarar cirka hälften av den vattenvolym som
kanalsystemet innehåller.
Andelen spillvatten i det bräddade vattnet uppgår till cirka 10 %. Bräddvattnet innehåller
föroreningar i form av närsalter (kväve och fosfor), tungmetaller och koliforma bakterier.
Konsekvenser som bräddning ger upphov till är:
•
•
•

Föroreningar som påverkar den ekologiska statusen
Sänkta rekreationsvärden
Negativa hälsoeffekter

Bräddavloppsvatten kan innebära risk för smittspridning. I dagsläget har bräddningarna fått ett ökat
fokus igen, särskilt som föroreningskälla med hänvisning till bakteriell förorening och risken för
spridning av smittämnen och dess konsekvenser i recipienten, till exempel för badvatten.
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De mätbara konsekvenserna av bräddningarna i Malmö är framförallt kopplade till Malmös
innerstadskanaler. Föroreningen leder till sänkta rekreationsvärden och påverkar hälsan för dem som
nyttjar kanalerna för till exempel sportaktiviteter. Huruvida det finns en koppling mellan bräddningen
och badvattenkvaliteten längs Malmös badplatser (Ribersborg och Västra Hamnen) finns det i
dagsläget ingen kunskap om.
Malmös kanaler är en känslig recipient och samtidigt en viktig del av stadsbilden. Pågående
stadsomvandlingsprojekt i Västra Hamnen och översiktsplanen för Nyhamnen är tydliga exempel på
hur Malmös centrala vattenmiljöer får en allt viktigare funktion i stadsutvecklingen. I Malmös
översiktsplan (2014a) och i olika övergripande strategier och planer anges riktlinjer för att göra
kanalerna mer tillgängliga för olika aktiviteter. Minimering av bräddningarna till Malmös kanaler
bedöms således ha hög prioritet.

3.4

Källaröversvämningar

I bebyggelsen som angränsar till de större pumpstationerna, där husen är anslutna till
duplikatsystem, finns risk för översvämning i källare om inte spillvattnet kan pumpas vidare. Vid
driftstörning på tryckavloppsnätet (rörbrott, nedsatt pumpkapacitet, luckor och styrning ur funktion
m.m.) kan avloppsvatten stiga från pumpstation.
Det finns ingen funktion för avlastning av spillvattennätet, såsom bräddning i kombinerat system,
utan spillvattnet måste alltid kunna pumpas vidare mot reningsverket. Sett till ålder och den
komplexa funktionen utgör dagens pumpstationer och tryckavloppssystem risk för
källaröversvämningar i central bebyggelse. Risken ökar vid kraftigt regn men även måttliga regn i
kombination med driftstörning kan orsaka skador.
Delar av stadsområdena Innerstaden och Norr (Ribersborg, Kronprinsen, Fågelbacken, Gamla staden,
Rörsjöstaden, Slussen, Östervärn och Segevång enligt Malmö stads administrativa indelning i
delområden), där byggnaders källaravlopp står i direkt förbindelse med pumpstation, är i detta
hänseende särskilt känsliga. Under de senaste 20 åren har flertalet översvämningar inträffat med
koppling till någon av dessa pumpstationer. I Figur 3-6 visas översiktligt de områden där
konstruktioner under mark påverkas av dämning vid de större pumpstationerna.
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Figur 3-6 Påverkansområden vid dämning från pumpstation

Källaröversvämningar medför samhällskostnader, både i form av direkta kostnader, som skador på
byggnader, och indirekta som inkomstbortfall och psykologisk påverkan.

3.5

Brister i avloppsvattenreningen

När samtliga avloppspumpstationer pumpar med full kapacitet blir tillflödet till Sjölunda
avloppsreningsverk större än kapaciteten för fullständig rening. Avloppsvatten måste då förbiledas
olika reningssteg. Även mindre variationer i flöde har en stor betydelse för funktionen på
reningsverket. Kan en utjämning av flödet i samband med mindre och måttliga regn uppnås, så
åstadkoms också en bättre funktion.
Som konsekvens av tryckavloppssystemets utformning tillförs Sjölundaverket fasta föroreningar,
vilket är starkt beroende av flödet i ledningarna. Efter en torrvädersperiod transporteras därför stora
mängder ”rens” (större partiklar) som ska avskiljas i början av reningsverket. Denna first flush skapar
problem och blockerar ofta inflödet till reningsverket, vilket leder till slitage på utrustning, bräddning
av orenat avloppsvatten och arbetsmiljöproblem. I genomsnitt sker den här typen av ”first-flush” och
bräddning en gång i månaden.
Ett avloppssystem som säkerställer en kontinuerlig tillförsel av rens ger både ekonomiska och
miljömässiga fördelar vid reningsverket. Detta kan uppnås med ledningar som medger självrensning
vid normalflöde.

3.6

Drift- och underhåll

Tryckavloppssystemet är svåråtkomligt för driftmässiga åtgärder och inte anpassat för underhåll och
tillsyn.
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Läget av tryckavloppsystemet utgör en säkerhetsrisk, då driftstörningar snabbt kan resultera i
betydande konsekvenser för järnväg, omkringliggande bebyggelse och för den lokala vattenmiljön.
Följderna av olika kritiska driftstörningar kan bli höga skadekostnader, utbredda sanitära olägenheter
och kostsamma störningar för verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Under de senaste 20
åren har ett flertal incidenter inträffat i Malmö efter driftstörning på nuvarande tryckavloppssystem.

3.7

Konflikt med stadsplanering

Det befintliga tryckavloppssystemet ligger ogynnsamt och är anlagt i några av de mest expansiva
områdena i Malmö. Ledningarnas läge är problematiskt och utgör ett tydligt hinder i
stadsutvecklingen enligt gällande stadsplanering. Tryckavloppsledningarna passerar bland annat
genom Nyhamnen, för vilket det under 2016 har tagits fram ett förslag till översiktsplan.
Översiktsplanen för Nyhamnen förväntas bli antagen av kommunfullmäktige under 2018/2019. I
Figur 3-7 visas planområdet för Nyhamnen och läget för tryckavloppsledningar och andra svårflyttade
ledningar.

Figur 3-7 Svårflyttade ledningar för gas, vatten och avlopp i planområdet för Nyhamnen (källa:
Stadsbyggnadskontoret)

Översiktsplanen för Nyhamnen står i konflikt med tryckavloppsledningarna i Carlsgatan. Området
planeras bland annat att fyllas upp och i den östra delen av planområdet planeras för lokala
höjdskillnader på 5-6 m, rakt över tryckavloppsledningarna. Att flytta dessa ledningar är kostsamt och
förenat med risker. I den östra delen av planområdet planeras en uppfyllning upp till + 9 m, vilket
kommer att kräva omläggning av tryckavloppsledningarna.
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Byggarbeten ökar risken för rörbrott, vilket kan innebära stora kostnader i form av reparationer av
ledningar och gator samt förseningar i trafiken på grund av omledning medan tryckledningarna
repareras. Därtill kommer risken för betydande konsekvenser för omgivande infrastruktur och
vattenmiljö.

3.8

Drift – erfarenheter och konsekvenser

Som framgår av redogörelsen av nuvarande system har tryckavloppssystemet hög ålder och
komplexitet. Många länkar som samverkar kan brista. Exempel på olika felhändelser är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fel i styrsystem,
pumphaveri,
rörbrott,
fel på ventil,
fel i nivåmätning,
avbrott i strömförsörjning,
fel på reservkraft,
elavbrott,
hydraulisk överbelastning av pumpstation,
fel på intagsluckor.

Fel i systemet kan leda och leder i olika omfattning till översvämningar, föroreningsbelastning och
störningar för omgivande infrastruktur. Vid fel i systemet uppstår även reparationskostnader.
I Tabell 3-2 listas några av de incidenter som inträffat under den senaste 15-årsperioden och som
orsakat allvarliga störningar.
Tabell 3-2 Inträffade störningar på tryckavloppssystemet
År

Orsak/fel i systemet

Konsekvens

2016-2017

Halverad kapacitet Turbinens pumpstation.

Ökad bräddning under två års tid. Ökad risk för
översvämning.

2016

Rörbrott på tryckledning till Rosendals
pumpstation.

Nödavledning till Sege kanal (cirka sex timmar).

2014

Överbelastning av Turbinens pumpstation i
samband med kraftigt regn. Skador på
pumpstation och utrustning.

Omfattande nödavledning till Turbinkanalen (flera
dagar). Omfattande reparationskostnader. Stort
antal översvämningar.

2014

Nedsatt pumpkapacitet i samband med
kraftigt regn. Fel på styrning av bräddluckor.

Ökad bräddning till Turbinkanalen.

2010

Överbelastning av Spillepengens pumpstation
i samband med kraftigt regn på grund av
nedsatt pumpkapacitet, fel på nivåmätning
och styrsystem.

Omfattande källaröversvämningar.

2007

Överbelastning av Spillepengens pumpstation
i samband med kraftigt regn. Nedsatt
pumpkapacitet, fel på nivåmätning och
styrsystem.

Omfattande källaröversvämningar i området
Segevång.
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År
2005

Orsak/fel i systemet
Driftfel och måttligt regn. Fel på ventil till
tryckavloppsledning i samband med
omläggning av tryckavloppsledningar vid
Börshuset under förarbeten till Citytunneln.

Konsekvens
Omfattande källaröversvämningar i området kring
Turbinens pumpstation, bl.a. stora delar av
Kronprinsen. Förorening av kanalen genom
bräddning och nödavledning från Turbinens
pumpstation.

2005

Rörbrott vid måttligt regn på
tryckavloppsledning orsakat av spontning vid
Posthuset i samband med förarbeten till
Citytunneln.

Skador på byggnad och ökad bräddning.

2004

Fel på strömförsörjning och styrsystem på till
Rosendals pumpstation. I samband med
måttligt regn.

Bräddning till Sege kanal.
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4 Studerade lösningar
4.1

Allmänt

För att minska problemen med nuvarande avloppssystem krävs insatser i alla delar av
avloppssystemet – i självfallssystemet, på tryckavloppssystemet och vid reningsverket.
Föreliggande utredning studerar transportsystemet mellan stadens självfallssystem och
reningsverket. Aktuella frågeställningar som beaktats är:
•

•
•

säker och effektiv transport av avloppsvatten från stadens självfallssystem till Sjölunda
avloppsreningsverk med beaktande av förhållanden som first flush, drift och underhåll med
mera,
hydraulisk kapacitet sett mot oönskade störningar i dagens system såsom bräddningar och
källaröversvämningar,
konflikt med stadsutvecklingen.

Två aktuella alternativ till transport av avloppsvatten från staden till reningsverket är dels att ersätta
nuvarande tryckavloppsystem med en tunnel i kalkberget, dels att bygga ett helt nytt
tryckavloppsystem. Studierna av dessa två alternativ redovisar utformning, byggbarhet, tid,
kostnader och risker, se kapitel 5 och 6.

4.2

Nuvarande tryckavloppsystem

Tryckavloppssystemet har utretts och successivt åtgärdats allt sedan det byggdes. Genom den höga
åldern och oönskade störningar är det förenat med ett reinvesteringsbehov genom ombyggnad eller
att ersättas. Sådant arbete är komplicerat och förenat med risker då avloppsvattnet under
arbetstiden måste kunna föras vidare till Sjölunda reningsverk. Genomförandet av en sådan
entreprenad medför många störningar längs ledningssträckorna och krav på stora trafikanpassningar
och omläggningar.
Förutsättningar för att renovera befintligt system med inklädnad (relining) är den senaste i raden av
utredningar, genomförd av WSP (2015). Utredningen visade att detta alternativ bland annat inte
skulle lösa grundproblemen med begränsad hydraulisk kapacitet, avsättning och first flush.
Att bibehålla och successivt utveckla dagens tryckavloppssystem, dvs nollalternativet, har i denna
utredning inte bedömts vara ett alternativ som uppfyller målen för avloppsvattenhanteringen på sikt
och har därför inte ingått i denna utredning.

4.3

Avloppstunnel

Idén om en avloppstunnel är från tidigt 90-tal och innebär en förändring av nuvarande
transportsystem. Tunnelkonceptet har utretts översiktligt vid tre tidigare tillfällen, 1995, 2001 och
2008.
Systemförändringen med detta alternativ ligger i att avloppet transporteras med självfall till
reningsverket där vattnet lyfts upp genom en större pumpstation i kalkberget. Således försvinner
behovet av centralt belägna pumpstationer och nuvarande tryckledningar. Vid regn sker utjämning i
tunneln.
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4.4

Nytt tryckavloppsystem

Nytt tryckavloppssystem har studerats som ett alternativ till en avloppstunnel. Denna systemlösning
bygger på samma princip som dagens system och innebär att hela systemet ersätts med nya
tryckledningar och pumpstationer.
Genom att bygga ett nytt tryckavloppssystem uppnås självrensning och möjlighet till drift och
underhåll. Utjämning av flöden före reningsverket erhålls inte i detta system och bräddningarna till
Malmö stads vattenområden kvarstår.

4.5

Randvillkor och dimensioneringsförutsättningar

Reningsverket förmår idag att fullständigt behandla 4,4 m3/s varav cirka 1 m3/s tillförs via ABMAledningen. Reningsverkets framtida kapacitet är i dagsläget okänd. Eventuellt tillskott från Lund,
genom nedläggning av Källby reningsverk, antas i denna utredning motsvara ungefär 3 m3/s. Vid
Sjölunda avloppsreningsverk byggs nytt inlopp med grovrening (klart 2019). Den nya inloppsstationen
byggs för en hydraulisk kapacitet på 10 m3/s.
Från självfallssystemet kan tillrinningen vid kraftigt regn uppgå till flöden som visas i Tabell 3-1. De
två studerade systemen har olika förutsättningar att hantera dessa flöden.
Avloppstunneln kan magasinera och utjämna flöden vid kraftig tillrinning. I denna systemlösning tas
inbyggda begränsningar vid pumpstationerna bort och vattnet får istället fördröjas före reningsverket
genom tunnelns utjämningskapacitet.
Ett nytt tryckavloppssystem transporterar avloppsvattnet till reningsverket på samma sätt som idag.
med bibehållande av flödesbegränsningar vid pumpstationerna. En viss kapacitetsökning bedöms
kunna erhållas. I figur 4-1 illustreras schematiskt förhållandena avseende tillrinning och kapacitet i
ett framtida system för avloppsvattentransporten från Malmö till Sjölunda.

Figur 4-1 Principskiss för randvillkor och dimensionering av nytt transportsystem mellan självfallssystemet och
Sjölunda avloppsreningsverk

Pump- och utjämningskapacitet i en tunnelanläggning kan anpassas med hänsyn till randvillkoren
tillrinning, reningsverkets kapacitet och andra tillkommande flöden som belastar reningsverket, utan
att det hydrauliska funktionskravet som sätts på anläggningen påverkas. Ju större kapacitet
pumpstationens dimensioneras för desto mindre tunneldiameter krävs och omvänt.
Den hydrauliska dimensioneringen av avloppstunneln har i denna utredning anpassats efter den nya
inloppsstationens kapacitet i Sjölunda med avdrag för tillkommande flöden (ABMA och Lund).
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I ett nytt tryckavloppssystem sker ingen flödesutjämning vid kraftiga regn. Samma flöde som pumpas
iväg från självfallssystemet måste därför ledas in i reningsverket, oavsett hur flödesbelastningen ser
ut. Stora flöden från självfallssystemet vid kraftiga regn kan inte tas om hand i detta system.
Den hydrauliska dimensioneringen av ett nytt tryckavloppssystem görs i denna utredning utifrån den
nya inloppsstationens kapacitet. Kapaciteten höjs därmed från 8 till 10 m3/s totalt sett, vilket innebär
en viss förbättring i gränssnittet med självfallssystemet. Dock medges inga marginaler för anpassning
till tillkommande flöden med detta alternativ. Att pumpa mindre än dagens 8 m3/s är inte ett möjligt
alternativ då detta skulle försämra situationen vid pumpstationerna jämfört med nuvarande
förhållanden.
Specifika randvillkor och dimensionerande förutsättningar redovisas mer i detalj i kapitel 5 och 6.
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5 Avloppstunnel
5.1

Allmänt

Att bygga en tunnel i kalkberget är ett alternativ som tidigare utretts av Sweco (2008). Två alternativa
sträckningar i planläget studerades. I senaste studien ingick endast att översiktligt klargöra
anslutningarna till befintligt självfallssystem i staden och till Sjölunda reningsverk.
Inför den nya studien, nu utförd av Ramböll (2017), valde VA SYD det norra alternativet som innebär
den kortaste tunnelsträckningen, från Turbinen via läget för befintliga pumpstationer i hamnområdet
till Sjölunda avloppsreningsverk.
Det valda alternativet omfattar en huvudtunnel på 5,6 km med anslutningstunnlar, i form av
mikrotunnlar om totalt 2,4 km. Tunnelanslutningar med mikrotunnlar görs till pumpstationerna
Turbinen och Rosendal samt till den nya huvudpumpstationen vid Sjölunda avloppsreningsverk.
Dagens pumpstationer kommer inte att behövas i detta alternativ. Vid tunnelns slut förläggs en
pumpstation på tunnelnivå som lyfter vattnet till Sjölunda avloppsreningsverk.

5.2

Utförd studie

Studien påbörjades hösten 2016 med kvalificerade geotekniska borrningar med syfte att klargöra
tunnelns läge i stabilt berg. Tidigare utredning baserades enbart på befintliga markundersökningar,
vilka främst härrörde till Citytunnelprojektets borrningar. Framför allt i den östra delen saknades
borrningar.
Huvudtunneln är planerad till ett djup av ca 20 - 25 m under markytan, medan tunnelanslutningarna
förläggs något ytligare. Avloppsvatten avses i huvudsak tillföras genom vertikala schakter vid läget för
de nuvarande pumpstationerna men även genom anslutande mindre tunnlar, så kallade
mikrotunnlar.
Följande arbeten har utförts i denna utredning:
•
•
•

•
•
•
•
•

fältundersökningar i syfte att i utvalda punkter inhämta geo-, berg- och marktekniska
förutsättningar utmed tänkt tunnelsträckning,
hydraulisk dimensionering och modellering av anläggningen; framtagande av
dimensionerande flöden, hydraulisk profil, tunnellutning med självrensning,
utformning av huvudtunnel med anslutande mikrotunnlar, schakt för pumpstation vid
Sjölunda, störtschakt med anslutningspunkter för befintligt avloppsnät samt
räddningsschakt,
utformning av ny pumpstation på tunnelnivå vid Sjölunda avloppsreningsverk inklusive
grovgaller,
framtagande av teknisk lösning avseende geokonstruktion, tunnel- och schaktdrivning, byggoch maskintekniska installationer i Sjölunda pumpstation,
en första riskidentifiering för projektet,
framtagande av tidplan för genomförande,
kostnadskalkylering av projektet.
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5.3

Funktionskrav

VA SYD har inför uppdraget, i samråd med Ramböll, formulerat följande funktionskrav för den
framtida anläggningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.4

Tunnelanläggningen ska innebära en på lång sikt säker transport av avloppsvatten från
staden till Sjölunda reningsverk.
Krav på stabilitet, täthet och hög driftsäkerhet ska gälla för konstruktionerna.
Anläggningen ska med beaktande av den aggressiva miljön vara beständig utifrån ett 100 års
perspektiv.
Tunnlarna ska som helhet utformas som driftfri anläggning.
Utformningen av pumpstationen ska medge tillsyn och underhåll under pågående drift.
Huvudtunneln och anslutande mikrotunnlar ska vara självrensande.
Huvudtunneln ska tillgodose magasineringsbehovet vid kraftiga regn.
Driften ska inte störa närliggande verksamheter.
Anläggningen ska inte avge störande lukter.
Ex-klassning av anläggningen ska undvikas.

Geotekniska förutsättningar

Geotekniska och geohydrologiska undersökningar har utförts längs tunnelns planerade sträckning
med syftet att visa:
•
•
•
•
•

jordlagrens egenskaper ovanför de planerade tunnlarna,
nivån för stabilt berg,
bergets vattenförande egenskaper,
grundvattennivåer,
förekomst av förorenad jord och förorenat grundvatten.

Undersökningarna redovisas i bilaga till huvudrapporten för tunnelutredningen, framtagen av
Ramböll (2017).
Tunneln förläggs till större delen inom tidigare utfyllda vattenområden i Öresund som exploaterats
av Malmö stad under många år. Under fyllningslagret förekommer normalt en fast lermorän som är
tämligen fast och okänslig för grundvattensänkning då den varit förbelastad av inlandsisen.
Under jorden finns kalkberg som är ett sedimentärt berg. Detta innebär att berget utgörs av mer eller
mindre uttalad horisontell lagring av skikt med olika fasthet, från märgel (lera) till flinta. I genomsnitt
har berget hög hållfasthet. Detta innebär att berget har hög bärförmåga och är stabilt, men att det
förekommer även mjuka och vattenförande lager. Under Citytunnelprojektet detaljstuderades
kalkbergets egenskaper, som visade att underjordsstationer (Triangeln) och tunnlar kunde utföras ,
utan särskilda skyddsåtgärder.
I berget förekommer ett antal förkastningszoner som är brantstående och ligger i nordvästlig sydostlig riktning, vilka kan vara kraftigt vattenförande.
Mellan jordlagren och det stabila kalkberget finns en övergångszon som oftast är kraftigt
vattenförande och som består av en blandning av lermorän och kalkberg. Vid schakt genom detta
lager krävs oftast stabilisering av lagret med cementinjektering, benämnd injekteringsskärm senare i
rapporten.
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5.5

Anläggningens utformning

5.5.1 Allmänt
Anläggningens utformning ska vara robust med god kapacitet för stora avloppsvattenflöden. Genom
föreslagen utformning minskas bräddningen som sker idag vid dagens pumpstationer radikalt jämfört
med nuvarande situation, från i genomsnitt 50 gånger per år till någon gång per tioårsperiod.
Tunnelsystemets läge i plan, med huvudtunnel och mikrotunnlar, visas i Figur 5-1. Huvudtunneln ska
utföras med tunnelborrmaskin typ TBM liknande den som med framgång användes i
Citytunnelprojektet. Mikrotunnlarna planeras att ske med särskild borrteknik som något avviker från
en TBM. Beskrivning av teknikerna sker längre fram i rapporten. Tunnelns placering i berget, längs
den studerade sträckningen, redovisas i Figur 5-2. Här visas även en geologisk profil.

Figur 5-1 Tunnelsträckning med anslutningspunkter. Huvudtunnel i blått och mikrotunnlar i rött.

TBM-tunneln kläs in med prefabricerade betongelement som sammanfogas till en vattentät lining.
Därmed finns inget inläckage till tunneln och därmed heller inga risker för grundvattensänkning och
sättningar i hus, ledningar m.m. Genom att tunneln blir tät finns inte heller någon risk att förorenat
vatten tränger ut i grundvattnet.
Mikrotunnlarna utförs med betongrör, som också blir täta.
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Figur 5-2 Geologisk profil samt läget för huvudtunneln. Anslutande vertikala schakter från självfallssystemet
visas också. Brun markering redovisar jord, ljusgrått kalkberg. Det mörkgrå fältet anger avloppstunneln.

5.5.2 Huvudtunneln
5.5.2.1

Hydraulik

De dominerande avloppsvattenflödena kommer från de stora avrinningsområdena Turbinen och
Rosendal. Den hydrauliska belastningen och den erforderliga utjämningsvolymen för huvudtunneln
har tagits fram genom modellberäkningar. Beräkningarna tar hänsyn till klimatförändringar genom
tillämpning av klimatfaktor 1,2 på regnintensiteten enligt svensk branschpraxis. Flödesbelastningen i
beräkningarna utgörs av spill- och dagvatten. Avgörande för tunnelns storlek är dimensionerande
dagvattenflöde.
Som funktionskrav avseende tunnelns magasineringsförmåga har VA SYD för denna utredningsfas
beslutat att huvudtunnelns kapacitet inte får överskridas oftare än en gång vart tionde år. Tunneln
ska följaktligen kunna fördröja regn med tio års återkomsttid. Magasineringsvolymen motsvarar fylld
sektion, dvs att vattnet inte får dämma över tunnelhjässa längst uppströms vid Turbinen.
I beräkningarna för utjämningsvolym (tunneldiameter) har pumpkapaciteten anpassats efter den
hydrauliska kapaciteten för den nya inloppsstationen till Sjölunda, nämligen 10 m3/s.
Inloppsstationen beräknas vara färdig och tas i drift under 2019. Efter avdrag för flödet från
angränsande kommuner via ABMA-ledningen (1 m3/s) och eventuell framtida belastning från Lund
(som i denna utredning antas motsvara 3 m3/s), sätts maxkapaciteten för tunnelns pumpstation till 6
m3/s. Med dessa förutsättningar får huvudtunneln en invändig diameter av 4,9 m.
För att bergrummet m.m. inte ska underdimensioneras utformas pumpstationen för att i framtiden
kunna lyfta max 10 m3/s.
Avloppstunneln ska vara självrensande större delen av dygnet. För att uppfylla detta villkor krävs en
lutning på 1,3 promille mellan Turbinen och Skruvgatan och på 1,1 promille mellan Skruvgatan och
Sjölunda.
Om tunneln fylls stiger nivån successivt. För att hindra att vatten trycks baklänges ut i
spillvattennätet och skydda lågt belägna källare krävs särskild pumpanläggning som håller nere nivån.
En möjlig teknisk lösning är att bygga om Turbinens pumpstation för detta ändamål. Läget för
tunnelns nödutlopp blir då Turbinkanalen. Nödbräddning genom pumpning är en säkerhetsfunktion
vid extrema händelser, såsom extrema regn och att Sjölunda pumpstation skulle falla ur funktion.
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5.5.2.2

Bygg och konstruktion

Det förutsätts att huvudtunneln mellan Sjölunda och Turbinen kommer att drivas av EPB-TBM-typ, se
Figur 5-3. Både från Citytunneln och från Metron i Köpenhamn, där markförhållandena är likvärdiga
med Malmö, har man goda erfarenheter av denna tunnelborrmetod. Tunnelborrmaskinen består av
ett cirkulärt, roterande borrhuvud kallat kutterhuvud.

Figur 5-3 Sköldad EPB-TBM, källa Herrenknecht AG

Borrhuvudet mal ner berget. Bergmassorna transporteras sedan med en skruv bakåt till efterföljande
transportsystem. Transport av massor kan ske med tåg eller transportband. För detta projekt är det
förordat transportband som kan avslutas med utlastning upp genom schaktet i Sjölunda och vidare
mot hamnen för återanvändning.
Själva tunnelkonstruktionen utgörs av betongsegment som allt eftersom tunneln drivs framåt bildar
ett tätt tunnelrör. Bakom själva maskindelen följer bakriggen, ett cirka 100 m långt ”tåg”, där
utrustning och mekanik för kontroll av maskin, pumpar, transportband, station till transportvagn
m.m. ingår. Det är själva maskindelens längd som är kritisk för dimensionering av schaktgroparnas
storlek för etablering av borrmaskinen inför borrningen.

5.5.3 Anslutningar till huvudtunneln
5.5.3.1

Start- och mottagningschakt för TBM

Det krävs vertikala start- och slutschakt för montering respektive demontering av TBM-maskinen.
Tunneldrivningen kan påbörjas först efter det att för- och huvudschakten i Sjölunda är utförda.
Drivningen sker från Sjölunda mot Turbinen. Sjölunda-schakten utgörs av sammankopplade schakter,
se Figur 5-4. Det västra schaktet används för drivning av tunneln, medan arbetena med en ny
pumpstation påbörjas i den östra. När tunneldrivningen nått så långt att TBM inklusive dess bakdel
(”tåget”) inte längre befinner sig i huvudschakten i Sjölunda, kan arbetena för själva pumpstationen
påbörjas parallellt med tunneldrivningen. När tunneldrivningen är avslutad kommer det västra
schaktet utrustas med rensgaller.
Vid Turbinen planeras TBM-borrhuvudet tas upp till markytan (mottagningskammare) för
avetablering. Här ska även en mikrotunnel borras till andra sidan Turbinkanalen. Schakten för detta
utformas cirkulärt med en diameter på ca 14 m och ett djup på ca 22 m under markytan.
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Figur 5-4 Schakter för drivning av TBM och för pumpstation vid Sjölunda

5.5.3.2

Anslutningsschakt

I de olika anslutningspunkterna mellan självfallssystemet och avloppstunneln sker sammankoppling
genom vertikala schakter. Ledningsomläggning krävs vid samtliga anslutningar. Erforderliga arbeten
på självfallsnätet har emellertid inte studerats utan endast tagits med schablonmässigt i
kostnadsbedömningen.
5.5.3.3

Mikrotunnlar

Mikrotunnlar kommer anläggas, enligt förslag i föregående utredningsfas, mellan Föreningsgatan och
Skruvgatan via Rosendal, från Spillepengen till Sjölunda samt från Turbinen västerut under kanalen.
Dimension och längd för de olika tunnlarna redovisas i Tabell 5-1.
Tabell 5-1 Längd och tunneldiameter för huvudtunnel och mikrotunnlar

Sträckning
Huvudtunnel
Mikrotunnel
Mikrotunnel
Mikrotunnel
Mikrotunnel

Tunnelstart
Sjölunda
Spillepengen
Rosendal
Rosendal
Turbinen

Tunnelslutslut
Turbinen
Sjölunda
Skruvgatan
Föreningsgatan
Mariedalsvägen

Tunnellängd (m)
5600
1200
600
500
50

Innerdiameter (m)
4,9 m
1,6
2,2
2,2
2,0
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Pipejackingmetoden bedöms bli aktuell för tunneldrivningen. Pipejacking är en tunneldrivningsmetod
där tunnels utvändiga konstruktion består av prefabricerade rör, vilka trycks framåt med hjälp av
hydrauliska domkrafter (“jacks”) placerade i en matargrop, se Figur 5-5. Det finns ett flertal
borrmetoder och materialtransportmetoder att välja mellan beroende på vilken typ av jord eller
bergmaterial tunneln ska drivas genom.

Figur 5-5 Metodik vid utförande med mikrotunnlar (pipe-jacking). Källa www.terratc.com.

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.
Längden på mikrotunnel mellan Spillepengen och Sjölunda är 1 200 m, vilket är i övre spannet för vad
som vanligen utförs med pipejackingmetoden, varför det kan hända att denna mikrotunnel utförs
med konventionell TBM där liningen byggs upp av betongsegment istället för betongrör. Denna
utredning har förordat och är kostnadsberäknad med mikrotunnel.

5.6

Pumpstation Sjölunda

Generella förutsättningar för utformning av pumpstationen vid Sjölunda i denna utredning är:
•
•
•
•

kapacitet på 10 m3/s,
egen elförsörjning,
torruppställda pumpar,
grovrenshantering (grovgaller).

Drift av grovgaller ska kunna ske samtidigt som pumparna är i drift. Renovering av pumpstationen
ska kunna ske under pågående drift.
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Två alternativa utformningar av Sjölunda pumpstation har utretts: en rektangulär station och en
cirkulär station, se Figur 5-6. Kostnadsmässigt bedöms den cirkulära pumpstationen vara
fördelaktigast eftersom den är mer yteffektiv. 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 mycket
kostnadsdrivande vid val av utformning för pumpstation.

Figur 5-6 Plan över pumpstation och grovgaller vid cirkulär utformning

Pumpstationen utformas i princip som två pumpstationer, med två separata pumpsumpar, för att
garantera högsta möjliga redundans och säkerhet. Varje pumpsump har var sitt inlopp från
tunnelsidan där två avstängningsventiler per inlopp ger möjlighet för avstängning av pumpsumparna.
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Pumparna fördelas jämnt på de två pumpsumparna. Pumpsumparna och pumpsalen ska vara
avskilda och 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, fem per pumpsump.
Pumpstationen dimensioneras flödesmässigt för ett framtida utbyggt Sjölunda reningsverk. För
redundans ska två av pumparna kunna vara avstängda samtidigt som övriga pumpar klarar maximalt
flöde.

5.6.1 Grovgaller
Pumpstationen har i denna utformning försetts med grovgaller före pumparna. Grovgallret
transporterar renset upp till markytan där det tvättas och pressas innan det lastas i containrar.
Det finns alltid risk för att grövre material orsakar problem för pumparna. Genomförd inventering av
liknande anläggningar runt om i Norden, vilken redovisas i tunnelrapporten (Ramböll, 2017) som
bilaga, visar att det finns anläggningar i drift som är utformade både med och utan grovgaller.
Pumpstationer i Oslo, Köpenhamn och Stockholm (Käppala) är alla i drift och dimensionerade för
orensat avloppsvatten.

5.7

Markbehov och störningar

Det krävs i byggskedet tillgång till mark. Detta gäller i första hand vid Sjölunda reningsverk,
Föreningsgatan och Turbinen. Visst intrång fås även vid nuvarande pumpstationer. Utredningen visar
att dessa markbehov kan tillgodoses utan att befintliga anläggningar och byggnader påverkas. Det
kommer däremot att krävas trafikomläggningar under byggtiden.

5.8

Tid och kostnader

I utredningen utförd av Ramböll har tidplan och kostnader bedömts baserat på framtaget förslag
enligt nedan.

5.8.1 Tidplan för genomförande
Framtagen tidplan sträcker sig från projektstart, som inleder upprättande av systemhandling, till
idrifttagen anläggning.
Tidplanen baseras på erfarenheter från tunneldrivning med TBM både i Malmö och Köpenhamn. I ett
senare skede kan tidplanen optimeras bland annat genom samordning av olika entreprenaddelar.
Tidplanens huvuddelar i projektet framgår av Tabell 5-2.
Förberedande entreprenader innebär ledningsomläggning m.m. Tiden för tillståndshanteringen hos
Mark- och Miljödomstolen, MMD, är osäker. Tidplanen ska ses som ett första utkast som successivt
kommer att detaljeras.
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Tabell 5-2 Tidplan för genomförande

Projektdel

Starttid

Sluttid

Systemhandling
Tillstånd inkl MMD
Detaljprojektering, förfrågningsunderlag
Förberedande entreprenader
Kontrakt
Huvudentreprenad
Inkörning m.m.
Övertagande

År 1 mån 0
År 1 mån 8
År 2 mån 1
År 2 mån 9

År 1 mån 10
År 3 mån 2
År 3 mån 6
År 3 mån 9
År 3 mån 12
År 7 mån 6
År 7 mån 9
År 7 mån 12

År 4 mån 1
År 7 mån 3

Varaktighet
(månader)
10
19
18
12
45
6

5.8.2 Projekterings- och investeringskostnader
Beroende på val av entreprenadform, utförandeentreprenad eller totalentreprenad, kommer
kostnadsbedömningarna slå olika på respektive huvudpost. Tunnel- och schaktarbetena kommer
troligtvis att utföras som totalentreprenader medan valet för byggandet av pumpstationen troligtvis
kommer att bli en utförandeentreprenad.
Kalkylen i denna utredning baseras på utförandeentreprenad.
Till detta har schabloner kopplats för kringkostnader medan andra kostnader har uppskattats med
ett belopp. Kalkylen är uppbyggd i huvudposter enligt Tabell 5-3.
Tabell 5-3 Bedömda kostnader för avloppstunnel i 2017 års prisläge (Ramböll, 2017).

Kostnadsslag
Byggherrekostnader
Projekteringskostnader
Entreprenadkostnader
Riskpåslag
Total projektkostnad

Kostnad, mkr
127
96
1591
300
2 114

Entreprenadkostnader inkluderar ett detaljeringspåslag om 144 mkr. Detaljeringspåslaget beaktar
osäkerhet i kalkylen i detta tidiga skede. I underlagsrapporten upprättad av Ramböll (2017) redogörs
för vad som ingår i respektive delpost. Riskpåslaget bygger på utförd riskanalys, se avsnitt 5.9.

5.8.3 Drift- och underhållskostnader
Drift- och underhållskostnaderna avser följande poster:
•
•
•
•

energikostnad för pumpning och grovgaller,
personalkostnad för drift och daglig tillsyn,
underhåll pumpar, galler, byggnad pumpstation Sjölunda,
avyttring grovrens.

Den årliga drift- och underhållskostnaden för tunnelanläggningen bedöms uppgå till cirka 8 mkr.
Härav utgör energiförbrukningen för pumpning cirka 5,3 miljoner kWh motsvarande en
energikostnad på cirka 5,3 mkr.
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5.9

Risker

Riskidentifiering är en iterativ process och en första riskanalys, med konsulter och personal från VA
SYD som deltagare, har utförts i denna utredning. Projektrisker hänförs till
•
•
•

händelser (risk för …),
orsak (… på grund av …),
påverkan (… vilket leder till …).

Riskerna baseras på sannolikheten att en händelse inträffar samt konsekvensen av denna i form av
en kostnad. Konsekvenserna värderas med avseende på tid (försening) och direkta kostnader.
Baserat på sannolikhet och konsekvens kategoriseras riskerna enligt:
Röda
Gula
Gröna

Icke acceptabla risker som kräver omedelbara åtgärder
Icke acceptabla risker som kräver snara åtgärder
Acceptabla risker som inte kräver åtgärder

Av de identifierade riskerna definierades 15 % som röda. Hit hör framförallt högre kostnadsnivå vid
upphandling (dyrare än förväntat), sena förändringar i projektet, bristande projektstyrning,
grundvattenhantering (stora vatteninläckage), skada på tredje part samt tvister med entreprenören.
Genomförd riskanalys redovisas i bilaga till huvudrapporten för tunnelutredningen, framtagen av
WSP (2017).
I den fortsatta processen kommer riskerna att hanteras så att alla reduceras till acceptabel nivå.

5.10 Miljöfrågor
Byggande av tunnel inom Malmö kommer att påverka boende och verksamheter på olika sätt.
Eftersom tunneln till allra största delen kommer att byggas på betydande djup under markytan
kommer detta inte att störa annan verksamhet, utom möjligen vid passage med TBM under hus, som
kan orsaka stomljud i byggnader med källare, men bara under en kortvarig tid. Under driftskedet
hänförs risk för miljöstörning framför allt till lukt.
Ansökan ska lämnas till Mark- och miljödomstolen för bortledning av grundvatten under byggskedet.
Motsvarande behövs inte för driftskedet eftersom anläggningen i sin helhet blir tät.
Med hänsyn till erfarenheter från tidigare liknande projekt i Malmö bedöms det som att hanteringen
i Mark- och miljödomstolen innebär begränsade risker för att få tillstånd.
Hanteringen av schaktmassor avses ske på ett sätt så att massorna kan återanvändas, exempelvis
som utfyllnadsmaterial i Malmö Hamn.
Markundersökningar har utförts vid platserna för de föreslagna schakten. Framför allt vid Sjölunda
har förorenad jord påträffats. Förekomsten är begränsad till den översta delen. Inga omfattande
åtgärder kommer att krävas. Kostnaden för denna hantering är inräknad i bedömd byggkostnad.
Andra störningar som uppkommer under byggskedet kan vara buller och stomljud liksom sättningar
och vibrationer i hus. Dessa störningar bedöms vara av begränsad art och inte påverka planerat
projekt genom valda åtgärder.
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I driftskedet bedöms möjliga miljöstörningar, utöver den ökade energiförbrukningen jämfört med
nuvarande system, vara kopplade till lukt. Denna utredning rekommenderar att
luktreningsanläggning byggs vid Sjölunda. Vid behov kan luftningsanordning vid störtschakt
kompletteras med luktrening.

5.11 Drift och underhåll
Driften av tunnelanläggningen är kopplad till ny pumpstation vid Sjölunda. Störtschakt och tunnlar
kräver ingen tillsyn.
Tunnlarna är självrensande och täta, vilket tar bort behovet av normal tillsyn. Anslutningsschakt vid
Sjölunda, Skruvgatan, Rosendal och Turbinen är tillräckligt stora för möjligheten att hissa ner
personal och erforderlig utrustning. Enligt vald utformning bedöms tillsynen inte erfordras mer än en
gång per tioårsperiod.
Baserat på den valda utformningen antas tunnelanläggningen förses med räddningsschakter vid
anslutningarna i Flintrännegatan, Skruvgatan, Carlsgatan, Turbinen och Rosendal. I fortsatt
projektering kommer vidare samråd att ske med Räddningstjänsten.
I pumpstationen vid Sjölunda bedöms behovet av tillsyn och underhållsarbete motsvara minst en
gång per vecka.
Risken för ras under driftskedet är försumbar eftersom tunnlar och anslutningsschakt kläs in med
betong på motsvarande sätt som Citytunneln.

5.12 Kritiska sektioner vid tunneldragningen
För närvarande utreds en ny trafikförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö, Öresundsmetron Fas
4. Eventuell korsningspunkt mellan Öresundsmetron och en avloppstunnel har studerats. I nuläget
planeras de två tunnlarna på betryggande avstånd, i plan och djup, från varandra.

5.13 Referensanläggningar
Avloppsvattentunnlar har byggts, och planeras, på flera ställen i tätbebyggd miljö. Utanför Norden
finns avloppstunnlar i bland annat S:t Petersburg, Dortmund, Paris, London, Neapel, Blackpool, York,
Mexico City, Hong Kong, Honolulu samt i ett flertal städer i USA. I Norden finns avloppstunnlar
(befintliga och påbörjade/planerade) i bland annat Oslo, Stockholm, Köpenhamn, Aarhus och
Helsingfors.
Anledningen till att dessa städer valt att anlägga tunnlar varierar men att minska bräddningar är en
vanligt förekommande orsak. En annan orsak är att underlätta för fortsatt stadsutbyggnad.
I Oslo har man tagit ett helhetsgrepp för att minska bräddningarna och sträva mot badvattenkvalitet i
Oslofjorden. Projektet Midgårdsormen, som slutfördes under 2014, består bland annat av en två km
lång tunnel med en diameter på 6,9 m och ett antal mikrotunnlar med diametern 2,4 m.
Anläggningen ska även sörja för att ta emot spillvatten från nya områden som byggs i centrala Oslo
samt leda till enklare drift och lägre driftskostnader för va-verksamheten.
Ramböll har presenterat och översiktligt studerat olika referensanläggningar med fokus på
uppfordringen av avloppsvattnet. Utgångspunkt för studien har varit liknande anläggningar som är
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driftsatta, belägna i Norden, hanterar och lyfter kombinerat avloppsvatten (stora flöden och first
flush) från tunnel. Den genomförda inventeringen redovisas som bilaga till tunnelrapporten.
Till Åmarkens pumpstation i Köpenhamn, som tillhör projektet Damhusledningen Hvidovre, rinner
kombinerat avloppsvatten i tunnel. Pumpstationen stod klar år 2014. Under genomförandet gjorde
man övervägandet att kostnader för galler och dess underhåll översteg kostnaden att använda
pumpar utan galler. Åmarkens pumpstation har därför byggts med varken grovgaller eller kvarn.
I anslutning till Åmarkens pumpstation har även byggts en skyfallspumpstation (”Cloudburst”
pumpstation), som är designad med fyra propellerpumpar med sammanlagd kapacitet på 6 m3/s.
Skyfallspumpstationen, som kan liknas vid behovet av nödpumpanläggning för här studerat
tunnelkoncept enligt ovan, pumpar rakt ut i havet.
Mäntymäki 2 pumpstation drivs av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och togs
i drift år 2017. Till pumpstationen rinner kombinerat avloppsvatten genom Helsingfors stora
tunnelsystem designat med självfall. Pumpstationens uppsamlingsområde är centrala Helsingfors och
stationen tar emot stora dagvattenmängder.
Pumpsumpen kan nås via en trappa och en trycksäkrad dörr. Besök av driftpersonalen sker varannan
vecka. För transport av personal och utrustning är pumpstationen utrustad med hiss. Pumpstationen
har varken grovgaller eller kvarn.
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6 Nytt tryckavloppssystem
6.1

Allmänt

Ett alternativ till avloppstunnel är att bygga ett nytt tryckavloppssystem mellan självfallssystemet och
Sjölunda avloppsreningsverk. Denna studie har utförts av Envidan (2018).
Grundförutsättningen är att hela det befintliga tryckavloppssystemet ersätts med en ny anläggning.
Således ersätts de befintliga pumpstationerna och tryckledningarna med helt nya pumpstationer och
ledningar. Anpassning ska ske till Malmös utbyggnadsplaner.
De problem som finns idag med sedimentering ska åtgärdas. Det huvudsakliga sättet att minska
risken för avsättningar är att bygga en ytterligare ledning speciellt avsedd att hantera avrinningen
under torrväder med mindre dimension.

6.2

Utförd studie

Den utförda studien visar utformning, byggbarhet, tid, kostnader och risker. Flera olika
sträckningsalternativ har studerats varpå kostnadsbedömningen och tidsåtgången analyserats för
vald sträckning.
Föreslagen systemlösning ska ha kapacitet på 10 m3/s, enligt Tabell 6-1, dvs samma kapacitet som för
den nya inloppsstationen till Sjölunda avloppsreningsverk. Dagens system har en kapacitet på ca 8
m3/s. Vidare ska ledningssystemet vid lågflöden inte få avsättningar som senare leder till igensättning
och first flush vid reningsverket.
Tabell 6-1 Dimensionerande kapaciteter för ett nytt tryckavloppssystem

Pumpstation Torrväder (l/s) Nuvarande Qmax (l/s) Framtida Qmax (I/s)
Turbinen
200 – 475
2500
4000
Rosendal
100 – 280
2500
3000
Spillepengen
120 – 280
1500
1500
Övriga
1500
1500
Totalt
8000
10000
Flöden från ABMA, som tar avloppsvatten från kranskommunerna Lomma, Staffanstorp och Burlöv,
samt Lunds avloppsvatten från Källby reningsverk, som i framtiden eventuellt kommer att pumpas till
Sjölunda, lämnas utanför denna utredning.
Ledningar som tas ur drift förutsätts ligga kvar om de inte tas bort på grund av platsbrist.

6.3

Funktionskrav

VA SYD har inför uppdraget formulerat följande funktionskrav för en ny tryckavloppsanläggning:
•
•
•

Systemet ska innebära en på lång sikt säker transport av avloppsvatten från staden till
Sjölunda reningsverk.
Systemet ska ha hög driftsäkerhet.
Teknisk utformning och valda installationer ska medge en kontinuerlig drift och samtidig
underhållsservice.
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•
•

6.4

Ledningarna ska vara självrensande för att minimera drift- och underhållsbehovet.
Anläggningen ska inte avge störande lukter.

Geotekniska förutsättningar

Markförhållandena i Malmö utgörs till övervägande del av fast lermorän avsatt under inlandsisen.
Mot Öresund har utfyllnad skett med inspolad sand och schaktmassor från schakter inne i Malmö.
Det är främst inom dessa utfyllda områden som ledningsläggningen är aktuell.

6.5

Anläggningens utformning

6.5.1 Allmänt
Ett nytt tryckavloppssystem ska uppfylla kraven på självrensning samtidigt som det ska finnas
kapacitet att leda bort flöden vid regn. Detta har inneburit att det krävs i princip två oberoende
ledningssystem.
Med en ökning av pumpkapaciteten vid Turbinen, från 2,5 m3/s till 4 m3/s, enligt Tabell 6-1, bedöms
de årliga bräddningarna till innerstadskanalen minska med 20 %.

6.5.2 Ledningsdimensionering
Ledningsdimensioner beror på avloppsflöden som ska pumpas vidare vid regn och under
torrvädersförhållanden. Vid regn ska systemet klara att pumpa vidare avloppsflöden enligt Tabell 6-1.
För att undvika avsättningarna i ledningarna finns två alternativa lösningar:
-

galler med renshantering i pumpstationerna som minskar mängden avsättningsbart
material,
tillräckligt höga vattenhastigheter som möjliggör att de avsättningar som sker under
torrperioder kan transporteras vidare mot Sjölunda.

Att installera galler med renshantering vid pumpstation bedöms inte som tillämpbar lösning av VA
SYD. Galler vid respektive pumpstation medför mycket transporter genom staden samtidigt som
risken för störning på närliggande fastigheter ökar. Denna lösning har därför valts bort.
Hastigheten i dagens ledningssystem är ofta för låg för att självrensning ska uppnås. För självrensning
krävs en hastighet på 0,6 m/s i ledningsdimensioneringen. Utifrån nuvarande avrinning till
pumpstationerna under torrvädersperiod erhålls maximala ledningsdimensioner (per ledning) från
respektive pumpstation enligt Tabell 6-2.
Tabell 6-2 Max ledningsdimension för självrensning

Pumpstation Maxflöde torrvädersdygn (l/s) Max innerdimension per ledning (m)
Turbinen
475
1,0
Rosendal
280
0,8
Spillepengen
280
0,8
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6.5.3 Ledningssträckning
Ett flertal tänkbara ledningssträckningar har undersökts som möjliga för nya ledningar. I Figur 6-1
visas tänkbara ledningssträckningar som undersökts.

Figur 6-1 Undersökta ledningssträckningar

Flera alternativ innefattade sjöledningar i hamnområdet. Djupet i de flesta delarna av hamnen är ca
10 m och muddring sker på ett sätt som kommer att kräva kraftiga skydd motsvarande att
ledningarna borras under botten i hamnbassängerna. Detta innebär att ledningarna hamnar på ett
för stort djup för att studeras vidare som lämpligt alternativ.
Möjligheten att lägga ledningar i kanalen i kombination med delar av Inre hamnen, för att nå
Nyhamnen, har också studerats. Anläggande i kanalen är förhållandevis mycket komplicerat och
kommer att leda till intrång i fornlämningar, såsom bastionerna, varför denna sträckning har strukits i
denna utredning.

6.5.4 Vald systemlösning
Genom en ny ledningssträckning längs Stockholmsvägen kan de befintliga ledningarna under
bangården från Rosendals pumpstation tas ur drift. De befintliga ledningarna från Turbinen till
Sjölunda ersätts med nya regnvädersledningar i princip i samma läge som dagens ledningar.
Torrvädersledningar läggs från Turbinen till Rosendal och vidare till Sjölundaverket via Spillepengen.
I Figur 6-2 visas planläget för vald systemlösning, som innebär att:
a. torrvädersledningar läggs från Turbinen till Rosendal,
b. ledningar för torrvädersavrinning och avloppsflöden vid regn läggs från Rosendal till Sjölunda
via Spillepengen,
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c. befintliga ledningar från Turbinen till Sjölunda ersätts med nya ledningar, i vilka allt
avloppsvatten från Turbinen pumpas vid regn, och att
d. ledning i mindre dimension läggs parallellt Turbinen-Sjölundaledningarna från Carlsgatan för
att samla upp spillvattnet från de mindre pumpstationerna i hamnområdet.

Figur 6-2 Planläget för vald systemlösning

I Figur 6-3 visas dimensionerande flöden samt valda ledningsdimensioner för nya
tryckavloppsledningar baserat på den föreslagna systemlösningen.

Figur 6-3 Principskiss för vald systemlösning.

För att skapa utrymme för att kunna lägga de nya tryckavloppsledningarna kommer ett stort antal,
om cirka 6 700 m, befintliga va-ledningar att ersättas med nya ledningar samt 1 300 m gasledning
och 900 m fjärrvärmeledning läggas om. Korsande ledningar är inte medtagna i denna utredning.
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6.5.4.1

Turbinen – Rosendal

Denna etapp är cirka 3 100 m lång och omfattar två ledningar som vardera är dimensionerade för
torrvädersavrinning (800-1000 mm). Genomförandetiden bedöms till 18 månader.
Ledningarna läggs i Malmöhusvägen, Norra Vallgatan och Byggmästargatan. Korsning av kanalen sker
på två ställen, vid gamla hovrätten och vid Malmö roddklubb. I Figur 6-4 visas exempel på platsbehov
för ledningsschakt i Norra Vallgatan.

Figur 6-4 Principsektion Norra Vallgatan för torrvädersavrinning

6.5.4.2

Rosendal – Spillepengen

Denna etapp är ca 2 500 m lång och omfattar två ledningar (1 st 1400 mm och 1 st 1000 mm).
Genomförandetiden bedöms till 12 månader.
Ledningarna läggs i Stockholmsvägen, Krusegatan och längs järnvägen fram till Spillepengen.
6.5.4.3

Spillepengen – Sjölunda

Denna etapp är ca 1 600 m och omfattar tre ledningar (1 st 1200 mm och 2 st 1400 mm).
Genomförandetiden bedöms till 7 månader.
Ledningarna korsar stambanan och Västkustvägen och går vidare i Fårögatan, Borrgatan och
Spillepengsgatan. Korsningarna med stambanan och Västkustvägen kräver schaktfri byggmetod.
6.5.4.4

Turbinen – Sjölunda

Etappen är ca 6 300 m lång och genomförandetiden bedöms till 54 månader vid arbete på en front.
Det är troligt att denna etapp kan drivas på två fronter, vilket halverar genomförandetiden.
Ledningarna är tänkta att användas till högflödessituationer vid regn och dimensioneras för ett
maximalt flöde på 4 m3/s.
De befintliga ledningarna byts ut till två ledningar vardera med dimensionen 1400 mm. Ledningarna
läggs i samma sträckning som de befintliga.

6.6

Markbehov och störningar

Anläggandet av de föreslagna ledningssträckningarna kommer under perioder att innebära stor
påverkan på trafiksituationen i Malmö. Främst gäller detta när ledningar byggs i Norra Vallgatan,
Stockholmsvägen och Carlsgatan.
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Vissa korsningspunkter med andra ledningsslag kommer att kräva noggranna undersökningar inför
projektering. Bland annat kan nämnas fjärrvärmeledningar i Spillepengsgatan och kylvattenledning i
Flintrännegatan.

6.7

Tid och kostnader

I utredningen utförd av EnviDan (2018) har tidplan och kostnader bedömts baserat på framtaget
förslag.

6.7.1 Tidplan för genomförande
Baserat på de förväntade genomförandetiderna för de olika etapperna enligt ovan har en grov
tidplan för projektet tagits fram. Tidplanen sträcker sig från projektstart till idrifttagen anläggning, se
Figur 6-5.
I tidplanen bedöms utbyggnadsetappen Turbinen – Sjölunda kunna bedrivas på två fronter. Vidare
förutsätts att endast en etapp kan byggas åt gången. Skälet till detta är framförallt påverkan på trafik.

Figur 6-5 Tidplan för projektering (brandgult) och genomförande (grönt)

6.7.2 Projekterings- och investeringskostnader
Bedömningen av projektkostnaden för att bygga ett nytt tryckavloppssystem har gjorts enligt Tabell
6-3.
Tabell 6-3 Bedömda kostnader för nytt tryckavloppssystem i 2017 års prisläge (EnviDan, 2018)

Kostnadsslag
Byggherrekostnader
Projekteringskostnader
Entreprenadkostnader
Riskpåslag
Total projektkostnad

Kostnad, mkr
66
77
1302
500
1945

Riskpåslaget bygger på en erfarenhetsmässig bedömning och grundas på tidigare genomförda
projekts påslag till följd av oförutsedda eller ej kalkylerade händelser (EnviDan, 2018). Risker beskrivs
generellt i kapitel 6.8.

6.7.3 Drift- och underhållskostnader
Drift- och underhållskostnaderna avser följande poster:
•
•

energikostnad för pumpning,
personalkostnad för drift och daglig tillsyn,
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•
•

underhåll pumpar och byggnader (tre pumpstationer),
spolning av tryckledningar.

Den årliga drift- och underhållskostnaden för föreslaget tryckavloppssystem bedöms uppgå till cirka 7
mkr. Härav utgör energiförbrukningen för pumpningen 3,3 miljoner kWh motsvarande en
energikostnad på cirka 3,3 mkr.

6.8

Risker

Föreslagen systemlösning innebär arbeten i tätbebyggd miljö, med schakter i nära anslutning till
byggnader med risk för skador. Arkeologiska fynd kan, tillsammans med andra faktorer, leda till
driftstopp som innebär försening och fördyring.
Risker som leder till försening och direkta merkostnader är i första hand kopplade till följande
faktorer:
•
•
•
•
•
•

bristande projektstyrning,
kritiska sektioner, såsom korsningspunkter med järnväg och kanaler,
skador på byggnader,
tillståndsfrågor för arbete i vatten,
föroreningar i mark och masshantering,
arkeologi.

En mer detaljerad riskanalys såsom utfördes för tunnelalternativet har inte genomförts för nytt
tryckavloppssystem.

6.9

Miljöfrågor

De viktigaste miljöfrågorna uppkommer i byggskedet i och med att det blir omfattande schakter inne
i tätort. Förekomst av förorenade massor är en uppenbar risk och måste klargöras i eventuell
projektering.
Länshållning av grundvatten krävs i viss omfattning. Påverkan på miljön kan styras så att den blir
försumbar.
Fornminnesfynd kan påträffas framför allt inne i Gamla Staden, vilket bör kunna hanteras som
anmälningsärende.
I driftskedet bedöms möjliga miljöstörningar, utöver energiförbrukningen, som liknar nuvarande
situation, vara kopplade till bräddning av obehandlat avloppsvatten och lukt.

6.10 Drift- och underhåll
I föreslagen lösning inkluderas möjligheter till spolning och rensning av tryckledningarnas samtliga
dykarledningar, vilket förebygger problemet med avsättning och är en tydlig förbättring mot dagens
system. Denna driftmöjlighet innebär spolning av 20 ventiler, cirka en gång per år, samt inspektion av
luftningsventiler.
Driften av pumpstationerna kommer att fungera i princip på samma sätt som för nuvarande system.
Detta innebär i stora drag daglig tillsyn av de stora pumpstationerna och underhåll av maskin och
byggnader.
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6.11 Referensanläggningar
Referensanläggningar för nytt tryckavloppssystem av motsvarande omfattning som ingår i denna
studie har inte identifierats.
I kostnadsbedömningen har omläggningen av tryckavloppsledningarna i Neptunigatan inför
byggandet av Citytunneln, använts som viktig referens.
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7 Kostnads-nyttoanalys
7.1

Allmänt

För att jämföra nyttan för de två alternativen avloppstunnel och nytt tryckavloppssystem har en
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys utförts av Sweco (2017). Analysen har gjorts med befintlig
anläggning som referensalternativ.
I kostnads-nyttoanalysen värderas ekonomiskt de nyttor som de två alternativen innebär som följd av
bättre funktion och jämförs med kostnaderna för utförande, drift och underhåll. I analysen
inkluderas både interna effekter (för VA SYD) och externa effekter (övriga samhället). Om de
samhällsekonomiska nyttorna överstiger kostnaderna betraktas alternativet som
samhällsekonomiskt lönsamt.
Det övergripande syftet med utredningen är att utvärdera de samhällsekonomiska effekterna av de
två åtgärdsalternativen (avloppstunneln respektive nytt tryckavloppssystem) för att undersöka
åtgärdernas ekonomiska lönsamhet och rangordna alternativen. Specifika syften med kostnadsnyttoanalysen har varit att utarbeta en kvantitativ ekonomisk riskmodell.
Den samhällsekonomiska risken för vart och ett av dessa alternativ har identifierats. I
riskberäkningen har ingått att så långt det varit möjligt inkludera både interna (projektägarens) och
externa (övriga samhällets) risker. I risk kan ligga både ekonomiskt positiva och ekonomiskt negativa
risker. Värderingen av både nyttor och kostnader uttrycks i pengar. Diskontering görs för ett 100 års
perspektiv.

7.2

Kostnader och nyttor

Kostnader för de studerade alternativen har omfattat investeringskostnader, kostnader för
återinvestering, kostnader för störningar på samhället i bygg- och driftskedet samt drift- och
underhållskostnader.
Nyttor med de två åtgärdsalternativen har beräknats. Nyttorna med åtgärder på avloppssystemet
utgörs till stor del av att riskerna till följd av fel och störningar i systemet minskar. Åtgärderna kan
även bidra med andra positiva effekter såsom förbättrad stadsmiljö och förbättrad möjlighet för
stadsutveckling. Genom att, som exempel, minska bräddningarna till kanalen ökas rekreationsvärdet.
Samtidigt gynnas den ekologiska statusen av de minskade utsläppen av näringsämnen, vilket bidrar
även till minskade negativa hälsoeffekter i samband med nyttjande av kanalen.

7.3

Utförda analyser

Störningar i ett avloppssystem inträffar mer eller mindre oregelbundet och det går inte att med
säkerhet förutsäga om, och i så fall när, en störning med viss omfattning kan inträffa. En
konsekvensbedömning innebär i detta sammanhang en sammanvägning av sannolikheten för
störning och dess negativa konsekvenser. Eftersom avsikten är att uttrycka risken i monetära termer
värderas skadorna ekonomiskt.
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De viktigaste störningarna som värderas i analysen är:
•
•

•

•

Reparationskostnader (interna för VA SYD)
Bräddning
o Hälsoeffekter (extern 3:e man)
o Utsläppskostnader miljö
Källaröversvämning (extern för 3:e man)
o Kostnader för återställning av skador
o Kostnader för påverkan på verksamheter
Trafikförsening vid exempelvis rörbrott (extern för 3:e man)

Dessa störningar redovisas mer i detalj nedan.

7.3.1 Reparationskostnader och rörbrott
Vid fel i systemet uppstår reparationskostnader. Dessa har uppskattats för olika komponenter och
delar i systemet.
Rörbrott förekommer i dagens ledningssystem och kan bland annat orsaka trafikförseningar,
beroende på var rörbrotten sker. Även framtida tryckavloppssystem kan få samma skador som
dagens men i mycket mindre omfattning. En avloppstunnel innebär mindre risker för framtida
störningar än ett nytt trycksavloppssystem eftersom avloppstunneln förläggs på stort djup under
byggnader och gator.
Kostnader för reparation av skador på anläggningen har i analysen baserats på VA SYDs
dokumentation.

7.3.2 Bräddning
Det finns flera nyttor med att minska bräddningarna till Malmös kanaler. Konsekvenser av
bräddningen är kopplade till förorening som påverkar kanalens ekologiska status. Det leder även till
sänkta rekreationsvärden och påverkar hälsan för dem som nyttjar kanalerna för till exempel sport.
För alternativet en ny avloppstunnel baseras beräkningarna av mängden minskade bräddningar till
kanalerna, Sege kanal, Risebergabäcken och Östra hamnen på fyraårig regnserie (2007-2011). Till
följd av avloppstunnelns magasineringskapacitet beräknas bräddningarna till kanalen minska med 90
%.
För alternativet ett nytt tryckavloppssystem förväntas ökningen av pumpkapaciteten vid Turbinen ge
en minskning av de årliga bräddningarna till kanalen med 20 %. Till övriga recipienter sker ingen
förändring av bräddningen med ett nytt tryckavloppssystem.
Konsekvenser som värderats är värdet av minskad tillförsel av näringsämnen, ökade
rekreationsvärden och positiva hälsoeffekter enligt följande.
För att värdera minskningen av näringsämnen i samband med minskade bräddningar används
schablonvärden från en sammanställning av nyttovärderingar och kostnadsuppskattningar
presenterade av Naturvårdsverket.
Reduktionen av näringsämnen för alternativet avloppstunnel motsvarar cirka 1 500 kg kväve och 250
kg fosfor, vilket innebär en nyttokostnad på 1700-2700 kr per bräddning.
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Malmös kanaler utgör en viktig del av stadsbilden som bidrar med grönska och öppenhet till staden. I
Malmös översiktsplan (Malmö stad, 2014a), i utvecklingsplanerna för kanalerna (Malmö stad, 2014b)
och i grönplanen (Malmö stad, 2003) beskrivs planerna för att göra dem än mer tillgängliga. En
förutsättning för detta är att bräddningarna till kanalerna minskas drastiskt (Malmö stad, 2014a).
Vid beräkning av det samhällsekonomiska värdet av höjda rekreationsvärden kopplade till Malmös
kanaler, som möjliggörs av de minskade bräddningarna, har det värderats att kringliggande
fastigheternas värde kan öka med 1 - 3%. Detta skulle resultera i ett totalt värde på mellan 8 och 180
miljoner kronor.
Då bräddningarna innebär att orenat avloppsvatten släpps ut i kanalen kan detta leda till uppkomst
av skadliga bakterier i vattnet. I samband med till exempel sportaktiviteter där kanalerna nyttjas har
negativa hälsoeffekter rapporterats. För att värdera den samhällsekonomiska kostnaden av
sjukdomsfall används skattningar på lindrig skada. De samhällsekonomiska kostnaderna för negativa
hälsoeffekter har slagits ut på varje bräddningstillfälle och kan inkluderas i riskreduktionen med
värdet mellan 16 000 och 96 000 kr per bräddningstillfälle.

7.3.3 Skador på byggnader och störning i verksamheter
Vid översvämningar av avloppsvatten kan byggnader skadas och olika verksamheter drabbas. Antalet
skadeobjekt och verksamheter har identifierats och beräknats genom analys av tillgänglig
information om avloppsnätet, fastigheter, historiska händelser, verksamheter, gatunät,
elinstallationer etc. Värderingen av skador på byggnader och verksamheter har baserats på
tillgängliga uppgifter från försäkringsbolag. Som exempel kan nämnas att skada på flerbostadshus
satts till 190 000 kr per skadetillfälle.

7.3.4 Trafikförseningar
Trafikförseningar, förutom byggskedet, är i första hand kopplade till rörbrott. Vid anläggande av nytt
tryckavloppssystem kommer viss del av risken finnas kvar och som ökar med tiden. För alternativet
avloppstunnel är riskkostnaden för trafikförseningar försumbar.
Störst kostnad kopplad till rörbrott fås vid Västkustvägen på grund av stor trafikmängd och
ledningens längd. Detta leder till ökad restid på 18 000 timmar till följd av omledning m.m. till en
kostnad av 5,1 miljoner kr per tillfälle. Vid rörbrott i Frihamnsallen beräknas kostnaden komma att
uppgå till 2,4 miljoner kr och för övriga sträckningar till ett mindre belopp.

7.4

Slutsatser

Baserat på den genomförda kostnads-nyttoanalysen kan två huvudsakliga slutsatser redovisas:
•
•

Avloppstunneln kan vara en samhällsekonomiskt lönsam investering för samhället.
Nytt tryckavloppssystem har inga förutsättningar att bli samhällsekonomiskt lönsamt.

Beroende på räntesats vid nulägesberäkningen, framräkningen av vid senare tidpunkt inträffad skada
till dagens kostnad, har åtgärderna olika grad av samhällsekonomisk lönsamhet. Vid denna typ av
samhällsanalys används ofta två diskonteringsräntor, 1,4 och 3,5 %.
Med en diskonteringsränta på 1,4 % är den förväntade samhällsekonomiska lönsamheten
(nettonuvärdet) över den studerade 100-årsperioden:
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•
•

Avloppstunnel: ca -10 mkr
Nytt tryckavloppssystem: ca -350 mkr

En avloppstunnel ligger således mycket nära ett 0-värde. Med en högre räntesats på 3,5 % blir den
förväntade samhällsekonomiska lönsamheten lägre över samma period (100 år) enligt följande
resultat:
•
•

Avloppstunnel: ca - 660 mkr
Nytt tryckavloppssystem: ca -720 mkr

Vid den lägre diskonteringsräntan visar beräkningarna att samhällsekonomisk lönsamhet uppnås
med ca 50 % sannolikhet för avloppstunnelalternativet i jämförelse med att bibehålla dagens system.
Sannolikheten för att samhällsekonomisk nytta med en avloppstunnel kommer att nås stärks av
förhållandet att det finns betydande nyttor som inte kunnat kvantifieras i analysen. Exempel på
sådana nyttor är människors olägenhet av källaröversvämningar, förlorad arbetsinkomst vid avbrott i
verksamheter, effekter på samhällsviktiga funktioner (exempelvis framkomlighet för sjuktransporter)
eller åtgärdernas effekter på centrala Malmös utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft.
För alternativet med nytt tryckavloppssystem är det enligt den genomförda studien osannolikt att
samhällsekonomisk lönsamhet skulle kunna uppnås, oavsett diskonteringsränta.
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8 Avstämning mot mål och tidigare åtgärder
8.1

Avstämning mot VA SYDs mål

Konsekvenserna av utformningen av ett nytt transportsystem till Sjölunda från Malmö ska avspegla
och stödja VA SYDs strategiska mål. Därtill ska de kopplas till och vara förenliga med Malmö stads
mål och ambitioner avseende stadens miljö och utveckling.
De mål, som förväntas beslutas under 2018, är att VA SYD ska:
•
•
•
•
•
•

vara klimatneutralt och energipositivt år 2030,
produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025,
vara en av Europas 10 mest effektiva va- och avfallsorganisationer år 2025,
leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025,
uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030,
inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025.

Nedan beskrivs vad som uppfylls genom de olika alternativen och hur nyttorna med att ersätta
nuvarande system förhåller sig till VA SYDs strategiska mål. En koppling görs också till utförda
åtgärder i dagens system.

8.1.1 Energianvändning
VA SYDs mål ”vara klimatneutralt och energipositivt” kopplas här i första hand till driftfasen.
Energiförbrukningen för alternativet avloppstunnel blir cirka 5,3 miljoner kWh. För alternativet nytt
tryckavloppssystem bedöms energiförbrukningen bli 3,3 miljoner kWh. Skillnaden i energiåtgång
motsvarar användningen från cirka 130 invånare/år. Den totala energianvändningen för VA SYDs
vatten- och avloppsanläggningar uppgår till cirka 40 miljoner kWh, varav drygt 60 % går åt till drift av
de fyra stora avloppsreningsverken (Sjölunda, Klagshamn, Källby och Ellinge).
Tunneln är i den nu genomförda utredningen förlagd i stabilt berg. Möjligheter till att förlägga en
tunnel på mindre djup ger lägre lyfthöjd och en motsvarande reduktion av energibehovet.
Genom avancerad styrning av flöden och volymer kan motsvarande lägre energiförbrukning uppnås.

8.1.2 Effektiv organisation
Genom total ombyggnad av nuvarande tryckavloppssystem ges möjlighet till effektivare styrning och
avloppsvattenrening. I ett nytt system möjliggörs effektiv drift och underhåll samtidigt som
störningar som avsättningar och bräddningar vid avloppsreningsverket byggs bort. Därutöver
minskas risken för rörbrott, pumphaveri och skador på infrastruktur.
Av de två studerade alternativen medger tunnelalternativet större flexibilitet som kan anpassas efter
andra avloppsflöden som kan komma att belasta reningsverket. Den relativt stora
utjämningsvolymen med en tunnel ger större möjligheter till styrning än i ett tryckavloppssystem.
Utjämningskapaciteten leder även till kostnadsbesparingar i utbyggnad av det nya reningsverket och
ökad effektivitet för processen på Sjölunda.
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Den dagliga driften av en avloppstunnel koncentreras till en pumpstation belägen vid Sjölunda. Med
ett nytt tryckavloppssystem kvarstår i huvudsak daglig drift av pumpstationer vid Turbinen, Rosendal
och Spillepengen.

8.1.3 Bräddning
Kopplat till målet ”Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation…” utgör bräddningen en
viktig komponent. Med möjligheten att utjämna stora avloppsflöden vid kraftiga regn medför en
avloppstunnel att bräddningen till innerstadskanalerna i princip kan byggas bort. Däremot medger
ett nytt tryckavloppssystem bara en mindre reduktion.
Beräkningar visar att för alternativet avloppstunnel minskar de årliga bräddningarna till kanalerna
och Östra hamnen med 90 %, sett över en längre tidsperiod. Till Sege å minskar bräddningen med 50
%. Med ett nytt tryckavloppssystem har bräddningarna till kanalerna beräknats minska med 20 %
medan det till övriga recipienter inte sker någon förändring mot dagens situation.
Med en avloppstunnel kommer därmed förhållandena i kanalerna att förbättras på ett betydande
sätt med avloppstunnelalternativet. Detta bedöms få betydelse för stadens utveckling genom att ett
mer aktivt nyttjande av kanalerna medges.
En minskning av utsläppen bidrar till att främja stadens lokala miljömål om att värna de lokala
vattenmiljöerna och deras rekreativa och biologiska kvaliteteter.

8.1.4 Översvämningar
Kopplat till målet ”Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund…” kommer ny anläggning
erhållas oberoende av vilket av de två alternativen som väljs. Detta leder till färre oplanerade
driftstörningar för kund.
Tunnelalternativet bedöms innebära mindre risk för källaröversvämning i bebyggelsen närmast de
stora pumpstationerna, se Figur 3-6, huvudsakligen för att flaskhalsarna som dagens pumpstationer
utgör kan byggas bort. Motsvarande förutsättningar gäller inte för tryckavloppsalternativet.
Turbinen är den mest belastade pumpstationen. Med en avloppstunnel från denna pumpstation
finns möjlighet att på ett avgörande sätt angripa problemen med källaröversvämningar inom
framförallt den västra delen av Turbinens avloppsområde, där bebyggelsen påverkats kraftigt av
källaröversvämningar i samband med kraftiga regn. En förlängning av huvudtunneln, från Turbinen
till Sövdeborgsplan, med innerdiametern 2 m, skulle fördubbla kapaciteten i avloppsnätet och höja
säkerheten mot källaröversvämningar i Rosenvång och Nya Bellevue på ett betydande sätt. Dessa
områden utgör en del av avloppssystemet som kräver radikal förändring för att komma i nivå med VA
SYDs strategiska mål.

8.2

Avstämning mot kommunens planer

Malmö stad har upprättat ett antal planer för stadsutvecklingen, av vilka följande bedöms aktuella
och ha koppling till åtgärder på här redovisade utredningar.
•

Översiktsplan för Malmö, antagen 2014. Vid sidan av den kommuntäckande översiktsplanen
finns tematiska tillägg, geografiska fördjupningar och andra övergripande strategier och
riktlinjer för olika områden.
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•

•

•

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

Avloppsledningar förlagda i gatu- och tomtmark innebär alltid störning vid utbyggnad av
exploaterade och oexploaterade områden. Utbyggnaden av Nyhamnsområdet är en sådan uppenbar
problematik, varvid samordning krävs mellan olika aktiviteter och intressen. Detta innebär att ett
nytt tryckavloppssystem, eller ett bibehållande av nuvarande system, kommer framöver att påverka
förutsättningarna för att utveckla staden.

8.3

Avstämning mot tidigare och pågående åtgärder

VA SYDs arbete med sanering av det kombinerade avloppsledningsnätet i Malmö har pågått i
varierande takt sedan tidigt 80-tal.
Duplikatsystem började byggas enligt praxis i Malmö i början av 1960-talet. Under 1970-talet väcktes
frågan om vattenkvaliteten i Sveriges vattendrag och vilken påverkan bräddningarna från den stora
andelen kombinerat ledningsnät hade. Naturvårdsverket kom med krav på fullständig separering av
avloppsystemen, men detta hävdes 1978 då det stod klart att kravet inte var ekonomiskt realiserbart.
Miljönyttan stod inte i proportion till kostnaden. Istället öppnades för möjligheten att kommuner
med kombinerat ledningsnät skulle ta fram saneringsplaner med föreslagna åtgärder för att minska
bräddningarna. Malmö har sedan dess arbetat regelbundet med saneringsplaner.
Att bibehålla och successivt utveckla dagens tryckavloppssystem medför behov av olika åtgärder som
ska läggas till reinvesteringsbehovet av tryckavloppsledningar och pumpstationer. En stor del av
utmaningarna är kopplade till flödesproblematiken och att självfallssystemet, pumpstationer,
tryckavloppsledningar och reningsverk inte hänger ihop flödesmässigt.

8.3.1 Flödesbelastning på pumpstationer
Vid kraftiga regn sker bräddningar från avloppsledningsnätet, huvudsakligen vid pumpstationerna.
Som exempel illustreras i figuren nedan hur bräddningen sker vid Turbinens avloppspumpstation.
Tillflödet till pumpstationen kan, enligt beräkningar utförda av Ramböll (2017), vid kraftiga regn
uppgå till 15 m3/s. Samtidigt kan endast 2,5 m3/s pumpas iväg. Resten bräddar till kanalen.
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Figur 8-1 Principiell illustration av bräddningen vid Turbinens avloppspumpstation

Att minska flödesbelastningen på pumpstationerna, som i fallet med Turbinens pumpstation med så
mycket som drygt 10 m3/s, kräver omfattande insatser.

8.3.2 Sanering av avloppsledningsnätet
Övergripande strategier för att minska flödesbelastningen på avloppssystemet är:
•
•
•
•

•

utbyggnad av större utjämningsmagasin i det kombinerade ledningsnätet (1980-talet),
styrning av flöden i självfallssystemet (1980-talet),
utbyggnad av transiteringsledningar för dagvatten genom stadens centrala områden med
kombinerat system (1990- och 2000-talet),
lokal separering av dagvatten från kombinerade system, genom fullständig omvandling till
verksamma duplikatsystem med avvattning direkt till recipienten eller genom utbyggnad av
dagvattenledningar med bibehållande av det kombinerade systemet (från 1990-talet),
dämpning av avrinnande flödestoppar genom hållbar dagvattenhantering som till exempel i
området Augustenborg (från 1990-talet).

Genom utbyggnad av transiteringsledningar har dagvattnet från de flesta av Malmö ytterområden
och miljonprogramsområden från 1960-talet kopplats bort från Turbinens pumpstation.
Med genomförandet av åtgärder enligt framtagna saneringsplaner har flödet till Turbinen och
därmed bräddningarna reducerats så långt det varit möjligt. Tillrinningen är likväl, som Figur 8-1
visar, fortfarande mycket större än pumpkapaciteten.

8.3.3 Flödesutjämning
Flödesutjämning i det kombinerade ledningsnätet, i olika typer av fördröjningsmagasin under mark,
tillämpades under 1980-talet, som viktig del av saneringsarbetet efter att kravet på fullständig
separering hävts 1978. Magasinen utfördes som rörmagasin eller platsgjutna rektangulära magasin,
med självfallstömning, längs huvudstråken för avloppsnätet (självfallssystemet).
Att minska flödesbelastningen på nuvarande tryckavloppssystem till samma nivå som i studerad
tunnellösning, dvs. att magasinera allt avloppsvatten som överstiger pumpstationernas kapacitet upp
till dimensionerande tioårsregn, skulle enligt beräkningar av Ramböll (2018) kräva magasinsvolymer
på cirka 70 000 m3 vid Turbinens pumpstation och 26 000 m3 vid Rosendals pumpstation.
Att på traditionellt vis bygga underjordiska betongbassänger, runtom i staden eller vid
pumpstationerna, är därför inget alternativ för att bygga bort bräddningarna till kanalerna.
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8.3.4 Separering
Malmö har idag 322 km kombinerade avloppsledningar, varav närmare 300 km är anslutna till
tryckavloppssystemet. En fullständig separering av det kombinerade ledningssystemet skulle effektivt
minska flödesbelastningen på både pumpstationer och reningsverk men bli mycket kostsam,
uppskattningsvis flera miljarder kr, ta mycket lång tid i anspråk och innebära stora störningar i form
av omfattande arbeten i gatumiljön.
Separering av avloppsnätet i Malmös innerstadsområden skulle även innebära att en hel del av det
mest förorenade dagvattnet i staden transporterades direkt till recipienten. Vid separering av sådana
områden skulle nettobelastningen på recipienten av minskade bräddningar och ökade
dagvattenutsläpp istället öka.
Någon systematisk omläggning av det kombinerade avloppsystemet i Malmö till duplikatsystem är
alltså inget alternativ om syftet är att skydda innerstadskanalerna mot föroreningar.

8.3.5 Hållbar dagvattenhantering
Arbetet med hållbar dagvattenhantering i Malmö har intensifierats inom ramen för Tillsammans gör
vi plats för vattnet, som påbörjades under 2017. Detta arbete riktar framförallt in sig på satsningar på
kvartersmark.
Öppen och trög avledning av dagvatten är mycket effektiv för att minska risken för
källaröversämningar och generellt bidra till en minskning av momentana toppflöden i ledningsnätet.
Detta kan dock aldrig få den effekt som krävs för att på ett grundligt sätt minska flödesbelastningen
på pumpstationer och reningsverk. Genom det omfattande kombinerade ledningsnätet kvarstår
problematiken enligt Figur 8-1. Därför anses inte trög avledning av dagvatten vara ett alternativ för
att få bukt med de problem som behandlas i denna utredning.

8.4

Sammanfattning

Baserat på hittills genomförda åtgärder på befintligt självfallssystem och tryckavloppssystem kan det
konstateras att dessa åtgärder inte bedöms vara tillräckliga för ett framtida system.
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9 Sammanfattande bedömning
9.1

Allmänt

Två alternativ till nuvarande tryckavloppssystem, som leder avloppsvatten från stadens
självfallssystem via pumpstationer och vidare till Sjölunda avloppsreningsverk, har studerats. Det ena
alternativet är en avloppstunnel förlagd i stabilt kalkberg utformad som självfallsledning från
Turbinen till pumpstation vid Sjölunda. Det andra alternativet är ett nytt tryckavloppssystem som i
motsats till dagens får två separata system, ett för lågvatten- respektive ett för högvattenflöde, i
syfte att tillgodose kravet på självrensning.

9.2

Samlad värdering av studerade alternativ

De två studerade alternativen till ett framtida transportsystem redovisas kortfattat i Tabell 9-1
nedan.
Tabell 9-1 Samlad värdering av de två alternativen till framtida transportsystem
Projektkostnad (exkl. riskpåslag)
Byggtid
Utbyggnad i etapper
Störning byggskede
Kapacitet
Flexibilitet

Avloppstunnel
ca 1,8 mdkr
ca 7 år
Nej, utom Spillepengen
Begränsad till fåtal platser
30 m3/s
Systemlösning, flexibel sett till
andra system

Energiförbrukning
Bräddning
- Kanalerna
- Sege å
- Industrihamnen
Översvämning

5,3 GWh
Reduceras med
- 90 % mot dagens
- 50 % mot dagens
- 90 % mot dagens
Betydande riskminskning
genom större kapacitet

Bräddning vid Sjölunda

Betydande förbättring

Miljöpåverkan

Mycket mindre utsläpp av
närsalter och koliforma
bakterier
Kräver regelbunden tillsyn av
en pumpstation och underhåll
av en nödpumpstation
Sannolikt ja
Övervägande ja, men ej
energidelen
Positivt, ger små begränsningar
för staden, mark frigörs

Framtida drift/underhåll
Samhällsnytta
Uppfyller VA SYDs mål
Stadsutveckling

Nytt tryckavloppssystem
ca 1,4 mdkr
ca 8 år
Ja, kan prioriteras
Stor påverkan i befintliga gator
10 m3/s
Är inte en systemlösning, kan
flödesmässigt ej anpassas för
andra behov
3,3 GWh
Reduceras med
- 20 % mot dagens
- 0 % mot dagens
- 0 % mot dagens
Viss förbättring genom nya
pumpstationer men risken kvarstår
till stor del
Förbättring genom minskad first
flush, ojämnt flöde kvarstår
Något mindre utsläpp av närsalter
och koliforma bakterier
Kräver tillsyn och underhåll av
pumpstationer och dykarledningar
Nej
Inget betydande bidrag
Ger inga betydande positiva bidrag
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Sammantaget blir tunnelalternativet dyrare än ett nytt tryckavloppssystem. Byggtiden blir ungefär
densamma men då ska noteras att tryckavloppssystemet kan byggas ut i etapper, vilket är positivt ur
ett kapitalkostnadsperspektiv.
Med avloppstunnel uppnås synergier med andra projekt, som till exempel förbättrad situation för
dimensioneringen och byggandet av nytt avloppsreningsverk.
När det gäller att uppfylla VA SYDs långsiktiga mål är tunnelalternativet mest positivt.
Tunnelalternativet bedöms resultera i en effektivare hantering av avloppsvattenhanteringen genom
att driften koncentreras till en pumpstation vid Sjölunda jämfört med dagens åtta pumpstationer. I
tunnelalternativet måste dock avloppsvattnet lyftas förhållandevis högt, vilket leder till cirka 50 %
mer energiåtgång än i dagens system.
Ett avgörande problem med ett tryckavloppssystem, befintligt som nybyggt, är dess brist på
flexibilitet, såväl i förhållande till självfallssystemet som till reningsverket, genom avsaknad av
magasineringsförmåga. Det kan inte anpassas efter tillrinningen från ledningsnätet och inte heller
efter eventuella nya flödesvillkor från reningsverket. Det finns således ingen nämnvärd möjlighet till
styrning i ett större perspektiv med syftet att uppnå ett samverkande system av ledningsnät,
överföring och reningsverk.
Sammantaget visar studierna av de två alternativen att de ger delvis olika funktion och påverkan.
Utredningen visar att med tunnelalternativet erhålls många samhällsvinster som inte medges genom
ett nytt tryckavloppssystem. Samhällsnyttan med föreslagen avloppstunnel kan sammanfattas enligt:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Genom den samlade värderingen är utredningens rekommendation, vid val av framtida
avloppsledning från Malmö till Sjölunda, att man prioriterar byggande av en tunnel. Ett sådant beslut
stämmer väl med den utveckling som sker i andra stora städer i och utanför Sverige. Denna utredning
har inte funnit någon modern referensanläggning som är baserad på tryckavloppssystem.
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Finansiella aspekter

I genomförd kostnads-nyttoanalys har avloppstunnel och nytt tryckavloppssystem bedömts och
jämförts ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I analysen identifieras de positiva konsekvenserna
(nyttor) och de negativa konsekvenserna (kostnader) för respektive alternativ. En kostnadsnyttoanalys sätter fokus på samhällsnivå och ska inte förväxlas med en företagsekonomisk eller
finansiell analys.
Här nedan redogörs för olika finansiella aspekter av att investera i föreslagen avloppstunnel, såsom
taxehöjning, finansieringsstöd och uppnåbara ekonomiska effekter.

10.1 Investerings- och årskostnad
Den totala investeringskostnaden för Malmö avloppstunnel har bedömts till 2 114 mkr. Denna
bedömda slutkostnad för projektet inkluderar ett riskpåslag om 300 mkr.
Kalkylen avser kostnadsläge 2017-01-01 och är uppbyggd efter följande huvudposter:
•
•
•
•

byggherrekostnader
projekteringskostnader
entreprenadkostnader
riskpåslag.

Riskpåslaget bygger på utförd riskanalys, se avsnitt 5.9. Entreprenadkostnaderna uppgår till 1 591
mkr inklusive ett detaljeringspåslag om 144 mkr. Detta påslag beaktar en viss osäkerhet för det tidiga
skede kalkylen är framtagen i och tar höjd för att kalkylens detaljeringsgrad och noggrannhet
kommer att öka.
Entreprenadkostnaderna står för den tyngsta kostnadsposten, vilket resulterar i att 95 % av den
totala investeringen belastar de fyra sista åren av den bedömda projekttiden på 7 år. Hur
investeringskostnaderna fördelas över hela projekttiden, från och med nästa fas, systemhandling,
tills anläggningen tas i drift, visas i Figur 10-1. En mer detaljerad kostnadsfördelning framgår av bilaga
till huvudrapporten, framtagen av Ramböll (2018).

Figur 10-1 Investeringskalkyl för Malmö avloppstunnel redovisad som årskostnad
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10.2 Effekt på VA-taxan
För att täcka kostnaderna genom investering i föreslagen avloppstunnel kommer det att krävas
höjning av VA-taxan. Eventuell taxehöjningen blir aktuell efter att entreprenaden är genomförd och
anläggningen övertagits av VA SYD, cirka 7 år efter projektstart enligt tidplan ovan.
Effekten på VA-taxan har beräknats under förutsättning att lånet sker i takt med investeringen. För
en jämnare höjning samt minskning av totalkostnaden för anläggningen (lägre räntekostnader) finns
möjlighet till fondering, dvs. att taxan höjs i förtid för att bygga upp kapital innan entreprenaden
inleds. I detta tidiga skede av utredningarna beaktas emellertid inte fondering.
Två olika räntor har använts i beräkningen, 3 % respektive 4,5 %. Avskrivningstiden är satt till 100 år,
liksom den tekniska livslängden för tunneln (pumpar och övrig maskinell utrustning har kortare
livslängd). Baserat på projektkostnaden 2 114 mkr, inklusive riskpåslag enligt ovan, innebär den
beräknade höjningen att kostnaden för en normalvilla i Malmö (så kallat typhus A) ökar med ca 60 –
90 kr per månad, beroende på räntesats. För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter (typhus B)
beräknas månadskostnaden öka med ca 40 – 60 kr i dagens penningvärde.

10.3 Exploateringsmöjligheter på frigjord mark
Genom att den föreslagna tunnelanläggningen ersätter det nuvarande tryckavloppssystemet kan
mark i stadsmiljön frigöras för andra ändamål. Främst handlar det om fastigheterna som
pumpstationerna Turbinen och Rosendal ligger på men även mark utmed tryckavloppsledningarna,
exempelvis i Nyhamnen, kan bli tillgänglig och ge bättre förutsättningar för stadsplanering.
Områdena som kan frigöras på Turbinen och Rosendal är relativt små varför möjligheterna till
förädling kan vara begränsade. Vid exploatering tillkommer kostnader för marksanering och rivning.

10.4 Tunnelns värde för Sjölunda
Genom avloppstunnelns utjämningskapacitet medges ett lägre maxflöde till Sjölunda
avloppsreningsverk än vad som tillåts med ett tryckavloppssystem. Skillnaden i maxflöde mellan
dagens system och tunnelalternativet är 2 m3/s. Med föreslagen tunnel blir maxflödet från Malmö till
Sjölunda 6 m3/s medan det med bibehållet tryckavloppssystem blir 8 m3/s.
Denna skillnad i maxflöde kommer att ha stor påverkan för dimensioneringen och utbyggnaden av
ett nytt Sjölunda. Baserat på nyckeltal för traditionell teknik och de processdelar som är mest
flödesberoende, bedöms storleksordningen för kostnadsbesparingen, mellan att behöva behandla
maximalt 6 m3/s eller 8 m3/s, uppgå till uppemot en halv miljard kronor. De anläggningsdelar som
påverkas mest av flödet i en traditionell anläggning är försedimentering, biosedimentering,
eftersedimentering och flockningskammare.
Detta är en preliminär bedömning och anger inte hur det nya reningsverket Sjölunda kommer att
byggas, men ger ändå en god indikation på skillnad i investeringskostnad för de två alternativen.
Att bedöma skillnaden i investering mellan dessa två fall är emellertid osäkert. Här konstateras
endast att det innebär stora kostnadsbesparingar för VA SYD att dimensionera och bygga om ett nytt
Sjölunda för maxkapaciteten 6 m3/s istället för 8 m3/s.
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10.5 Finansieringsstöd
Olika möjligheter att söka finansieringsstöd från exempelvis staten eller EU kommer att utredas i
fortsatt planeringsarbete. Två typer av stöd kommer att beaktas, investeringsmedel och
utredningsbidrag för förstudier.
Generellt gäller att bidrag söks utifrån gällande investering och att investeringen inte anpassas efter
bidraget. Vidare styrs frågan av tidshorisonten för projektet. Vilka ansökningar som kan bli aktuella är
beroende av när bidragen behövs.
I fråga om EU-finansiering finns idag ett stort antal program och fonder, med olika inriktningar och
begränsningar, som kan bli intressanta ur VA SYDs perspektiv. Exempel på olika mål och aspekter att
arbeta mot i framtida ansökningar kan vara:
•
•
•
•
•
•

Miljöbelastning och skydd av havsmiljön
Anpassning av klimatförändringar
Energi
Stadsmiljö och stadsutveckling
Regional samverkan
Samhälleliga utmaningar

10.6 Finansieringsalternativ
För närvarande pågår ett arbete inom VA SYD med att se över möjliga alternativ för upplåning för
finansiering av projektet.
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Begreppsförklaringar

Avloppsvatten
Vatten som avleds i rörledning, dike eller dylikt, i regel förorenat. Det kan bestå av spillvatten,
dagvatten, processvatten, kylvatten eller dränvatten.
Avrinningsområde
Område från vilket avloppsvatten kan avledas med självfall eller genom pumpning till en och samma
punkt. I ett avloppssystem bildar de naturliga höjderna – vattendelarna – områdesgränser för såväl
spill- och dagvatten.
Bräddavloppsvatten
Orenat eller ofullständigt renat avloppsvatten som släpps ut från reningsverk eller ledningsnät för
spillvatten, och som inte leds via en provtagningspunkt som används för behandlat utgående
avloppsvatten.
Bräddutlopp
Komponent i kombinerat avloppssystem för att förhindra källaröversvämning och undvika
överbelastning av pumpstationer och avloppsreningsverk. Även anordnat utlopp från
fördröjningsmagasin då mer vatten tillförs än magasinet är dimensionerat för.
Dagvatten
Ytligt avrinnande regnvatten eller smältvatten.
Duplikatsystem
Separerat avloppssystem med skilda ledningar för spillvatten och dagvatten.
First flush
First flush-begreppet utgår ifrån antagandet att föroreningar ackumuleras under torra perioder och
eventuellt vid lågflöden för att sedan spolas ut i samband med lite kraftigare nederbörd. I denna
rapport avses när stora mängder fasta föroreningar från tryckavloppsnätet transporteras vidare vid
tillräckligt höga flöden och skapar problem vid reningsverket.
Fördröjningsmagasin
Magasin för tillfällig fördröjning av avrinnande dagvatten.
Hållbar dagvattenhantering
Hållbar dag- och dränvattenhantering, ett samlingsbegrepp för det som tidigare benämndes Lokalt
Omhändertagande av Dagvatten (LOD).
Kombinerat avloppssystem
Avloppssystem med gemensam ledning för spillvatten, dagvatten och dränvatten.
Nödutlopp
Ett nödutlopp är en anordning i spillvattenledningen i separerade system, som tillåter att
avloppsvatten avleds till recipient, direkt eller via dagvattenledning, när tillflödet överskrider
avledningskapaciteten. Nödavledning kan bero på extrem flödesbelastning eller driftstopp i till
exempel pumpstationer eller ledningar, och tillgrips för att minska risken för källaröversvämningar
eller annan egendomsskada. Nödavledning kan även förekomma i kombinerade system via
bräddavlopp i samband med driftstopp i pumpstation eller ledning.
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Recipient
Ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten, renat avloppsvatten och bräddavloppsvatten.
Relining
Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera
rörledningar. Relining innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att rören
byts ut.
Spillvatten
Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och liknande.
TBM
Förkortning av engelskans "Tunnel Boring Machine”, tunneldrivningsmaskin
Trög avledning
Trög avledning innebär att dagvattnet så långt möjligt hanteras inom de ytor där regnet faller innan
det avleds i öppna system eller rörsystem. Målet är att åstadkomma en långsiktigt hållbar dag- och
dränvattenhantering.
Typhus A
Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus med tomtyta på 800 m2. Fastigheten är
ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
Typhus B
Typhus B avser flerbostadshus med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 m2. Anslutet till
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Återkomsttid
Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod) mellan regn- eller avrinningstillfällen för en
viss given intensitet och varaktighet.
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VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar
avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt
sätt. Vi uppmuntrar dig att dricka kranvatten, tänka på vad du
spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön nära dig.

