RAPPORT

VA SYD
Kostnads-nyttoanalys Malmö avloppstunnel – utredningsfas 2
UPPDRAGSNUMMER 1234265000

SLUTVERSION
2018-10-10

VA-PROCESS SYD

repo001.docx 2015-10-05

JOSÉ-IGNACIO RAMIREZ
LARS ROSÉN
MARIKA KARRAS
MARTIN BJARKE

Sammanfattning
Transportsystemet för avloppsvatten i centrala Malmö är i behov av att säkras. Systemet
består av tre stora pumpstationer (Turbinen, Rosendal och Spillepengen) och
tryckspilledningar från dessa pumpstationer till Sjölunda avloppsreningsverk. Idag
fungerar systemet inte tillfredsställande vilket medför stora risker för samhället. Baserat
på tidigare utredningar har två alternativ till det nuvarande systemet fastställts som mest
intressanta:
1. Avloppstunnel och stor pumpstation i anslutning till Sjölunda avloppsreningsverk
2. Nytt trycksatt avloppsledningssystem (nytt TA-system), vilket innebär nya rör, nya
sträckningar och nya pumpstationer
För att jämföra de båda alternativen har Sweco på uppdrag av VA SYD genomfört en
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys av de två alternativen, med referensalternativet att behålla dagens system. Kostnader och nyttor beräknas som summor av
diskonterade nuvärden över en vald tidshorisont. Om de samhällsekonomiska nyttorna
överstiger kostnaderna, uttryckt som ett positivt nettonuvärde (NPV), betraktas en åtgärd
som samhällsekonomiskt lönsam.
I kostnads-nyttoanalysen värderas ekonomiskt de nyttor som de två uppgraderade
alternativen innebär som följd av bättre funktion och detta jämförs med kostnaderna för
utförande, drift och underhåll av alternativen. I analysen inkluderas både interna effekter
(för projektägaren) och externa effekter (övriga samhället). Nyttorna från de utbyggda
alternativen följer av att kostnader som beror på bristande funktion i nuvarande system
minskar. Konsekvenser av bristande funktion i nuvarande system som inkluderas i
analysen är:
•
•
•
•

Reparationskostnader
Hälsoeffekter
Utsläppskostnader miljö (tillgång på ekosystemtjänster)
Källaröversvämning
- Kostnader för återställning av skador
- Kostnader för påverkan på verksamheter
• Trafikförsening vid rörbrott
Två huvudsakliga slutsatser kan dras från resultaten av beräkningarna:
• Avloppstunneln är mer samhällsekonomiskt lönsamt än nytt TA-system.
• Avloppstunneln skulle kunna vara en lönsam investering för samhället.
Beroende på valet av räntesats har åtgärderna olika grad av samhällsekonomisk
lönsamhet. Det finns argument för att använda låga och även över tiden fallande
diskonteringsräntor i samhällsekonomiska beräkningar av effekter som berör framtida
generationer och som är förknippade med osäkerheter. I denna utredning har därför två
olika räntesatser använts.
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Med en diskonteringsränta på 1,4 % är den förväntade samhällsekonomiska lönsamheten
(nettonuvärdet) över den studerade 100-årsperioden:
•

Alternativ 1, Malmö avloppstunnel: ca -10 Mkr

•

Alternativ 2, Nytt tryckavloppssystem: ca -350 Mkr

Alternativ 1 ligger således mycket nära ett 0-värde. Med en högre räntesats på 3,5 % blir
den förväntade samhällsekonomiska lönsamheten över samma period:
•

Alternativ 1, Malmö avloppstunnel: ca - 660 Mkr

•

Alternativ 2, Nytt tryckavloppssystem: ca -720 Mkr

Vid den lägre diskonteringsräntan visar beräkningarna att samhällsekonomisk lönsamhet
(NPV>0) uppnås med ca 50 % sannolikhet för avloppstunnelalternativet i jämförelse med
referensalternativet. Sannolikheten för att detta ska ske stärks av förhållandet att det finns
betydande nyttor som inte kunnat kvantifieras i analysen.
Effekter som inte kunnat kvantifieras är exempelvis människors olägenhet av
källaröversvämningar, förlorad arbetsinkomst vid avbrott i verksamheter, effekter på
viktiga samhällsviktiga funktioner, exempelvis framkomlighet för sjuktransporter, eller
åtgärdernas effekter på centrala Malmös utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft.
För alternativet med nytt TA-system är det enligt den genomförda studien osannolikt att
samhällsekonomisk lönsamhet skulle kunna uppnås, oavsett diskonteringsränta.
Det kan finnas anledning utöver det som kostnadsnyttoanalysen visar att genomföra
åtgärder för att förbättra nuvarande system, eftersom detta system inte uppfyller de
funktioner som samhället förväntar sig att en VA-infrastruktur ska klara av ur miljö och
säkerhetssynpunkter.
Med hänsyn till de effekter som inte kunnat kvantifieras bör resultaten från kostnadsnyttoanalysen främst användas för en rangordning av åtgärdsalternativen. Analysen visar
således att om ett nytt avloppssystem ska utföras så är Malmö avloppstunnel
samhällsekonomiskt mera fördelaktig än ett nytt TA-system.
Någon detaljerad fördelningsanalys har inte gjorts i denna studie. Det är dock viktigt att
påpeka att nyttorna av åtgärderna kan komma att tillfalla andra aktörer än de som
bekostar åtgärderna. VA-abonnenterna i Malmö kommer att betala åtgärderna, men
nyttorna till följd av åtgärderna kan åtminstone delvis komma att tillfalla olika privata
aktörer, såsom fastighetsägare, verksamhetsutövare och de som vistas i området för
rekreation m.m. Det kan därför vara rimligt att undersöka möjligheter för kompensation,
exempelvis genom gemensam finansiering, för att undvika oönskade fördelningseffekter.
Slutligen bör det påpekas att kostnads-nyttoanalys endast utgör en, men viktig, del av det
fullständiga beslutsunderlaget rörande vilken framtida lösning för avloppssystemet i
Malmö som bör väljas. Inför det slutliga beslutet måste naturligtvis också andra aspekter
beaktas, exempelvis planfrågor, juridiska förhållanden och människors oro. Kostnadsnyttoanalysen är emellertid en betydelsefull del i det underlag som behövs för en rimlig
och välgrundad användning av samhälleliga resurser.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
VA SYD planerar att uppgradera avloppssystemet i centrala Malmö fram till
avloppsreningsverket. Två alternativ har efter tidigare genomförda utredningar
identifierats som mest intressanta:
1. Avloppstunnel och stor pumpstation i anslutning till Sjölunda ARV (Alt 2 från
Swecos utredning 2008)
2. Nytt TA-system: Nytt trycksatt avloppsledningssystem, vilket innebär nya rör, ny
sträckning och nya pumpstationer
Det primära syftet med uppgraderingen är att säkra transportsystemet för avloppsvatten i
Malmö. Systemet inkluderar idag tre stora pumpstationer (Turbinen, Rosendal och
Spillepengen) och tryckspilledningar från dessa pumpstationer till Sjölunda
avloppsreningsverk. Detta system fungerar inte tillfredsställande och i nuvarande tillstånd
medför det stora risker för samhället. De ursprungliga pumpstationerna och
tryckavloppsledningarna byggdes mellan 1908 och 1963. Utformningen av Turbinen och
Rosendal var inte avsedd för nuvarande förutsättningar, dvs. att pumpa avloppsvatten till
avloppsreningsverket.
Systemutbyggnaden är komplicerad på grund av olika tillbyggnader och driften är
förknippad med flera svårigheter. Risken för driftfel eller brott av systemets komponenter
är hög och har redan förekommit vid vissa tillfällen. Vissa delar av
tryckavloppsledningarna är belägna i områden med samhällskritiska funktioner, viktiga
trafikleder och spår eller fastigheter med högt värde. Ett brott i dessa ledningar skulle
därför innebära en stor samhällskostnad.
Pumpstationer tar emot avloppsvatten från kombinerade avloppsledningar vilket innebär
att de påverkas i samband med nederbördstillfällen. Med nuvarande dimensionering
medför även mindre regn att avloppet måste bräddas till Malmös kanaler och att det blir
en uppdämning av avloppsvatten uppströms pumpstationer. Denna uppdämning har i
vissa fall orsakat översvämningar i fastigheter som är anslutna till avloppsledningar där
uppdämningen sker.
För att jämföra de båda alternativen har VA SYD önskat genomföra en
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys av de två alternativen, jämfört med ett
nollalternativ. I kostnads-nyttoanalysen görs en ekonomisk värdering av de minskade
riskerna för bristande funktion i avloppssystemet och översvämning tillsammans med
andra nyttor och jämförs med kostnaderna för utförande, drift och underhåll av
alternativen. I analysen inkluderas både interna effekter (för projektägaren) och externa
effekter (övriga samhället). Exempel på externa effekter är påverkan på rekreation,
trafikstörningar, ekosystemtjänster och människors hälsa.
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1.2

Syfte
Det övergripande syftet med utredningen är att utvärdera de samhällsekonomiska
effekterna av de två åtgärdsalternativen (Malmötunneln och nytt TA system) för att
undersöka åtgärdernas ekonomiska lönsamhet och rangordna alternativen.
Specifika syften är:
•

Utarbeta en kvantitativ ekonomisk riskmodell som representerar de olika
systemlösningar som studeras
o Referensalternativet: nuvarande system
o Alternativ 1: Malmötunneln
o Alternativ 2: Nytt TA-system.
• Beräkna den samhällsekonomiska risken för vart och ett av dessa alternativ. I
riskberäkningen ska både interna (projektägarens) och externa (övriga
samhällets) effekter inkluderas.
• Beräkna nyttorna med de två åtgärdsalternativen i termer av minskade risker
jämfört med att fortsätta med det nuvarande systemet (referensalternativet).
• Värdera andra nyttor som inte omfattas av riskberäkningen, såsom ökade
möjligheter för rekreation jämfört med referensalternativet.
• Värdera kostnaderna för de studerade alternativen:
o Investeringskostnader
o Kostnader för återinvestering
o Kostnader för störningar på i samhället i byggskedet
o Drift- och underhållskostnader
• Jämföra de ekonomiska nyttorna mot kostnaderna för att undersöka vilken
systemlösning som är den mest samhällsekonomisk lönsamma.
Utredningen är avsedd att fungera som ett av flera underlag i processen med att välja en
framtida lösning för transporten av avloppsvatten från centrala Malmö till Sjölunda
avloppsreningsverk.

1.3

Avgränsning
Analysen har i huvudsak baserats på uppgifter som funnits tillgängliga hos VA SYD samt
i tidigare genomförda utredningar. Ytterligare hydrologiska och hydrauliska modelleringar
har inte genomförts inom ramen för utredningen (bräddningsberäkningar som utgör
indata till analysen bygger på modellering). Det har inte heller varit möjligt att genomföra
nya ekonomiska värderingsstudier. Denna studie, liksom i princip alla liknande studier,
har därmed fått baseras på delvis ofullständig information, vilket skapar osäkerheter kring
uppskattningar och ekonomiska värderingar. Därför har osäkerheter så långt praktiskt
möjligt uppskattats för den data som används för analysen.
Analysen har gjorts för en tidshorisont på 100 år. Det har antagits att förhållanden vad
gäller trafik, bebyggelse, etc. inte förändras under denna tidsperiod. För
nederbördshändelser har en gradvis ökande klimatfaktor till 1,2 för år 2117 använts.
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2

Kostnads-nyttoanalys
Kostnads-nyttoanalysen (KNA) bygger på en identifiering av de positiva och negativa
konsekvenserna av ett projekt i samhället och syftar till att jämföra dessa konsekvenser
med varandra för att se om de positiva konsekvenserna är större än de negativa eller
tvärtom. Analysen görs genom att de positiva effekterna (marginalnyttan) och de negativa
effekterna (marginalkostnaderna) värderas relativt ett referensalternativ. I en KNA
uttrycks de olika konsekvenserna i monetära enheter i så stor utsträckning som möjligt.
Kostnads-nyttoanalys som metod beskrivs i en mängd olika textböcker, vägledningar,
vetenskapliga rapporter, artiklar och utredningar, se exempelvis Trafikverket (2016),
Boardman et al. (2011), Söderqvist et al. (2014) och Söderqvist (2006).
KNA utgör ett direkt stöd för beslut rörande dels val av skyddsåtgärd och utformning, dels
för att illustrera de samhällsekonomiska konsekvenserna i samband med exempelvis
bristande funktion i vissa delar av samhällets infrastruktur, i detta fall avloppsystemet, och
risker knutna till dessa brister. KNA används bl a för att belysa de samhällsekonomiska
effekterna av översvämningar och översvämningsskydd enligt t ex Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS
2013:1).

2.1

Kostnader, nyttor och lönsamhet
Det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier och åtgärder för att
förhindra och mildra konsekvenserna av översvämningar. Resurserna är dock
begränsade och prioriteringar av åtgärder måste därför göras. Ett viktigt underlag för
prioritering är samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är då att
undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för samhällsekonomisk
konsekvensanalys används vanligen kostnads-nyttoanalys.
Med samhällsekonomiska termer menas närmare bestämt handlingsalternativens
konsekvenser för individers och företags välbefinnande (ibland även benämnt "välfärd").
Ökningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet kallas för alternativets nyttor
och minskningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet kallas för alternativets
kostnader, jfr Figur 2-1.
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Figur 2-1. Samhällsekonomiska konsekvenser.

En samhällsekonomisk konsekvensanalys ska undersöka kostnaderna och nyttorna för
de individer och företag som bedöms beröras av ett projekt. Det kriterium som vanligen
används i en kostnads-nyttoanalys för vad som är bra eller dåligt att göra är
samhällsekonomisk lönsamhet.
Samhällsekonomisk lönsamhet kännetecknas av att summan av samtliga nyttor för alla
berörda individer och företag överstiger summan av samtliga kostnader för alla individer
och företag. Med andra ord ska vågskålen med de totala nyttorna väga tyngre än
vågskålen med de totala kostnaderna, se
Figur 2-2.

Kostnader
Nyttor

Figur 2-2. Avvägning mellan kostnader och nyttor.

Om utfallet för alternativet är positivt är det samhällsekonomiskt lönsamt, och ju högre
positivt värde, desto bättre är alternativet. Alternativen utvärderas i förhållande till ett
nollalternativ, som vanligen definieras som att inte vidta någon åtgärd och de
konsekvenser som detta leder till.
I en samhällsekonomisk analys inkluderas både projektägarens (interna) och övriga
samhällets (externa) effekter, se Figur 2-3. En analys som omfattar endast
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projektägarens effekter brukar benämnas projektekonomisk analys, men en fullständig
samhällsekonomisk analys ska omfatta också externa effekter.

Figur 2-3 Kategorier av nyttor och kostnader i en kostnads-nyttoanalys. Tack till Tore Söderqvist
(Anthesis Enveco) för inspiration till figur.

En kostnads-nyttoanalys är en speciell typ av analys som måste kompletteras med andra
slags analyser för att beslutsunderlaget ska bli heltäckande. Viktigt är att göra en analys
av fördelningseffekter, vilken visar hur nyttor och kostnader fördelar sig på olika
grupper/branscher/sektorer i samhället. Andra typer av analyser kan också vara
nödvändiga, eftersom det endast är i undantagsfall som det går att uttrycka alla
identifierade nyttor och kostnader i monetära enheter. Om kriteriet för samhällsekonomisk
lönsamhet är uppfyllt eller inte kan ofta endast delvis utvärderas genom en jämförelse av
monetära mått. I jämförelsen måste även de samhällsekonomiska konsekvenser som inte
har mätts i monetära termer vägas in, se Figur 2-1.
2.1.1 Ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster myntades på slutet av 90-talet och har sedan dess fått en
ökande uppmärksamhet i exempelvis miljöpolitiska sammanhang. Organisationen
Millennium Ecosystem Assessment (MA) initierades av FN och har tillsammans med The
Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) varit de två organisationer som drivit
en stor del av arbetet med ekosystemtjänster på en global nivå. Enligt MA och TEEB
definieras ekosystemtjänster som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till
människors välbefinnande (TEEB, 2010). Begreppet har blivit betydelsefullt för att
beskriva människans beroende av naturen för hennes överlevnad och välbefinnande.
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Även i Sverige har begreppet fått stor uppmärksamhet och i syfte att bland annat föreslå
insatser för att bättre kunna värdera och inkludera ekosystemtjänster i ekonomiska
ställningstagande, utarbetades regeringens proposition En svensk strategi för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster (Prop. 2013/14:141).
Baserad på tjänsternas bidrag till samhället delas ekosystemtjänster vanligen in i fyra
kategorier: stödjande, reglerande, producerande och kulturella tjänster (MA, 2007), se
Figur 2-4 nedan.

Stödjande

Reglerande

Producerande

Kulturella

Figur 2-4 Klassificering av ekosystemtjänster tillsammans med exempel på dess funktioner,
klassificeringen är baserad på MAs klassificeringssystem (2005).

De reglerande ekosystemtjänsterna utgörs av tjänster som till exempel
temperaturutjämning, produktion av syre, skadedjursreglering och erosionshinder. De
producerande tjänsterna generar varor som samhället nyttjar och är produkter av flera
andra ekosystemtjänster. Producerande tjänster har ofta ett pris på en marknad (t.ex. rent
vatten och fisk). Kulturella ekosystemtjänster handlar till exempel om de upplevelser vi får
av att vistas i gröna miljöer, rekreation, och betydelsen det har för vår hälsa. De
stödjande tjänsterna tillsammans med biologisk mångfald utgör en grundförutsättning för
de övriga ekosystemtjänsterna och är således i särställning och svåra att väga in i en
värderingsstudie.
Viktiga styrkor med ekosystemtjänstbegreppet som framhålls av Söderqvist et al. (2014)
är att (i) det betonar att naturens sätt att stödja människan ofta är beroende av komplexa
samband inom och mellan olika ekologiska system, samt (ii) det preciserar vad i naturen
som människan efterfrågar och är på så sätt ett verktyg som indikerar vilken typ av
information som naturvetenskapliga modeller behöver ge för att säga något om hur
människan påverkas ekonomiskt och socialt av miljöförändringar.

2.2

Matematisk beskrivning av KNA
Matematiskt kan en kostnads-nyttoanalys uttryckas som en målfunktion som mäter
skillnaden mellan nyttor och kostnader. För ett visst åtgärdsalternativ i kan målfunktionen
formuleras som:

T

T
1
(
B
)

(C )

it
t
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(
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r
)
(
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r
)
t 1
t 1

NPVi  

1
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(ekvation 1)

NPVi = nettonuvärdet, vilket utgör nuvärdet av nettonyttan (dvs. nyttor minus
kostnader) av att genomföra åtgärdsalternativet i
Bi = nyttor (benefits) av att genomföra åtgärdsalternativet i
Ci = kostnader (costs) för att genomföra åtgärdsalternativet i
r = diskonteringsränta
T = tidshorisont angivet i antal år t
Som framgår av ekvation 1 beräknas ett nuvärde för alla kostnader respektive nyttor
under den aktuella tidshorisonten. Detta sker genom en omräkning med hjälp av en
räntesats och görs för att ta hänsyn till att nyttor och kostnader inträffar vid skilda
tidpunkter och därför inte kan jämföras direkt med varandra, se Figur 2-5. Valet av
räntesats för diskontering beskrivs närmare i avsnitt 2.4.

Figur 2-5 Principen för beräkning av nuvärden genom diskontering. Gröna staplar = nyttor; Röda
staplar = kostnader.

Om värdet på målfunktionen, dvs. nettonuvärdet, är positivt är alternativet
samhällsekonomiskt lönsamt, och ju högre positivt värde desto mera lönsamt är
alternativet. Alternativen utvärderas i förhållande till ett referensalternativ. Detta
referensalternativ definieras ofta som att inte vidta någon åtgärd alls och de
konsekvenser som detta leder till. Rent principiellt finns dock inga hinder att använda
andra definitioner på referensalternativet.

2.3

Diskontering och tidshorisont
Diskontering är ett begrepp som används vid alla samhällsekonomiska beräkningar. Det
innebär en omräkning med hjälp av en räntesats för att ta hänsyn till att nyttor och
kostnader inträffar vid skilda tidpunkter och därför inte kan jämföras direkt med varandra.
En diskonteringsränta används för att räkna om alla nyttor och kostnader i kostnadsnyttoanalysen till ett nuvärde.
Diskontering är en omdebatterad metod, eftersom kostnaderna med åtgärder som syftar
till att åstadkomma exempelvis en klimatanpassning ofta inträffar före nyttorna som
åtgärderna leder till. I en nuvärdesberäkning tenderar detta att leda till att nyttorna väger
lättare än kostnaderna. Allmänt gäller att ju högre diskonteringsränta och ju längre fram i
tiden en konsekvens inträffar desto lägre blir dess nuvärde.
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Om diskonteringsräntan däremot är noll värderas framtida kostnader och nyttor lika högt
som dagens kostnader och nyttor.
Diskontering i samhällsekonomiska kalkyler av klimatåtgärder diskuteras ingående av
exempelvis Söderqvist (2006). Där beskrivs hur det kan vara rimligt att använda
räntesatser nära marknadsräntan för kortare tidsperioder, medan det kan vara försvarbart
att använda lägre räntesatser för längre tidsperioder som berör flera generationer.
För samhällsekonomiska kalkyler inom transportområdet rekommenderar exempelvis
Trafikverket (2016) en räntesats på 3,5 %. Denna räntesats baseras på studier av
marknadsräntor.
För samhällsekonomiska kalkyler av åtgärder som berör flera generationer av människor
argumenteras ofta att räntesatsen istället bör sättas utifrån en etisk utgångspunkt för att
inte diskriminera framtida generationer i förhållande till dagens generation och utifrån
prognoser om den framtida ekonomiska utvecklingen. Detta förhållningssätt tenderar att
leda till lägre diskonteringsräntor. Ett exempel på detta är rekommendationerna i den s.k.
Stern-rapporten (Stern 2006), som utvärderar samhällsekonomiska effekter av
klimatförändringar. Stern-rapporten har fått ett mycket stort genomslag i klimatdebatten
och föreslår en diskonteringsränta på 1,4 % för samhällsekonomiska kalkyler rörande
klimateffekter och åtgärder mot klimatförändringar.
Valet av diskonteringsränta kan påtagligt påverka utfallet i en kostnads-nyttoanalys, såväl
vad gäller nettonuvärdets absoluta storlek, men i vissa fall också rangordningen av
alternativ. Vilken räntesats som väljs grundas i vilken grundläggande syn som
beslutsfattandet utgår ifrån. Vid genomförandet av en kostnads-nyttoanalys kan det vara
svårt att avgöra vilken räntesats som är lämplig. I sådana fall är det lämpligt att
genomföra kostnads-nyttoanalysen med olika diskonteringsräntor och undersöka hur
slutresultatet varierar med valet av räntesats.
Tidshorisonten är också av stor betydelse bl.a. eftersom en längre tidshorisont innebär att
åtgärden skyddar mot skadekostnader under en längre tid. Sweco har i flera utredningar
rörande klimatanpassning valt att använda tidshorisonten 100 år alternativt perioden från
innevarande år till år 2100. Detta med hänsyn till tillgänglig information och tillförlitlighet i
det statistiska underlaget och modellberäkningar. I analyserna antas vanligen att
förhållanden rörande bebyggelse, markanvändning, samhällsfunktioner, mm är konstant
under den valda tidshorisonten.
Det kan även med avseende på tidshorisont vara intressant att undersöka hur olika val
påverkar slutresultatet. Vid en lägre diskonteringsränta kan tidshorisontens längd ha stor
inverkan på analysens utfall.
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2.4

Kostnader och nyttor av åtgärder på avloppssystem

2.4.1 Nyttor
Nyttorna med åtgärder på avloppssystemet är till stor del att riskerna till följd av fel och
störningar i systemet minskar. Åtgärderna kan även bidra med andra positiva effekter så
som ökad tillgång på ekosystemtjänster och förbättrad möjlighet för stadsutveckling.
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 ska inträffa.
Det är därför lämpligt att istället försöka bedöma riskerna för skador till följd av störningar.
En riskuppskattning innebär i detta sammanhang en sammanvägning av sannolikheten
för störning och dess negativa konsekvenser. Eftersom avsikten är att uttrycka risken i
monetära termer måste skadorna värderas ekonomiskt och det går då att tala om en
riskkostnad. Riskkostnaden kan också benämnas den förväntade konsekvenskostnaden.
Sammanvägningen av sannolikhet för översvämning och konsekvenskostnad beskrivs
principiellt i Figur 2-6.

Sannolikhet

Risken beror av sannolikheten för att händelsen, d.v.s. störningen, skall inträffa och dess
negativa ekonomiska konsekvenser. Riskerna kan minskas genom förebyggande
åtgärder, som syftar till att förhindra att händelsen uppstår, eller genom
skadebegränsande åtgärder, som syftar till att mildra konsekvenserna av händelsen.

e
nd
ka
Ö

ris

k

Konsekvens

Figur 2-6 Principen för sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Risken kan minskas
genom förebyggande åtgärder (minskande sannolikhet) och/eller skadebegränsande åtgärder
(minskande konsekvenser).

Syftet med att genomföra förebyggande och/eller skadebegränsande åtgärder är att
minska, eller helst eliminera, riskerna för att negativa konsekvenser ska uppstå. Det
ekonomiska värdet av de minskade riskerna som åstadkommes till följd av en åtgärd
betraktas som åtgärdens nyttor.
Hur stora skadekostnaderna (konsekvenserna), och därmed den ekonomiska risken, blir
beror på störningens omfattning. Olika störningar uppstår med olika sannolikhet. För att
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kunna beräkna en total riskkostnad för ett specifikt år måste därför en summering göras
över alla möjliga scenarier som kan inträffa.
Den totala ekonomiska risken för år t beräknas som:
1

Rtot , t  E[C F , t ]   C F , t ( PF , t )dP
0

(ekvation 2)

där PF är sannolikheten (1/återkomsttid) för störning (F) och CF är skadekostnaderna till
följd av störning (kr). Risken är således väntevärdet för skadekostnaden, E[CF].
Det är praktiskt omöjligt att utföra modellberäkningar och kvantifiering av alla störningars
sannolikhet och konsekvens. Detta innebär därmed att funktionen för Rtot måste
approximeras utifrån ett mindre antal scenarier, se Figur 2-7. Skadekostnaden tas fram
för ett fåtal valda regnscenarier med olika återkomsttid. Dessa samband används för att
uppskattningsvis beräkna ytan under grafen vilken motsvarar den totala risken, se
ekvation 2.

Regnscenarier
Översvämningsscenarier

PFPf
RRtottot

CCFf
Figur 2-7 Principiell beskrivning av den totala risken, vilket svarar mot den totala ytan i grafen.

Åtgärderna kan förutom till riskreduktionen bidra även till andra positiva effekter i form av
ökad tillgång på ekosystemtjänster och förbättrad möjlighet för stadsutveckling. Genom
att bräddningar kan minskas till kanalen ökas rekreationsvärdet och den ekologiska
statusen gynnas via de minskade utsläppen av näringsämnen. Det bidrar även till
minskade negativa hälsoeffekter i samband med nyttjade av kanalen, se kapitel 3.3.1.
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2.4.2 Kostnader
Kostnaderna för en specifik åtgärd omfattar alla kostnader som kan förknippas med
åtgärden. Åtgärdskostnaderna kan delas in i följande huvudtyper:
•

Investeringskostnader för åtgärdens utförande

•

Driftskostnader

•

Underhållskostnader

•

Kostnader för återinvestering, för att ersätta delar av eller hela anläggningen efter
en viss livslängd

•

Övriga kostnader inklusive externa effekter, exempelvis olycksrisker förknippade
med åtgärden, effekter på människors hälsa, påverkan på tillgången på
ekosystemtjänster eller påverkan på fastighetsvärden i omgivningen.

I åtgärdsanalysen identifieras samtliga kostnader som kan uppstå under den valda
tidshorisonten. Dessutom analyseras när de olika kostnaderna kan uppstå.
Driftskostnader uppstår årligen genom driften av den aktuella åtgärden.

2.5

Osäkerhets- och känslighetsanalys
Kostnads-nyttoanalysen är förknippad med osäkerheter. Såväl skattningarna av nyttorna
som kostnaderna måste göras utan fullständig kunskap om de verkliga utfallen.
Det finns osäkerhet i om alla relevanta parametrar ingår i modellen, om förhållandet
mellan parametrarna stämmer (ekvationerna) och vilka värden som ska väljas för de
parametrar som ingår i modellen.
En del i att hantera osäkerheter är att representera varje variabel (kostnads- eller
nyttopost) i beräkningen med hjälp av statistiska fördelningar. Genom statistisk simulering
(Monte Carlo) kan en osäkerhetsfördelning också för den sökta storheten, exempelvis
nettonuvärdet (NPV), skattas (se principiell beskrivning i Figur 2-8).
Variabel 1

Variabel 2

Simulering

Figur 2-8. Principiell beskrivning av statistisk simulering.
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Ur fördelningen för slutresultatet, exempelvis riskkostnad eller nettonuvärdet, kan bl.a.
väntevärdet1 (representerat av fördelningens medelvärde), det mest troliga värdet,
medianvärdet (50-percentilen), det lägsta rimliga värdet (exempelvis 5-percentilen) och
det högsta rimliga värdet (exempelvis 95-percentilen) utläsas. Intervallet mellan två
percentiler kallas prediktionsintervall, exempelvis det 90-procentiga prediktionsintervallet
mellan 5- och 95-percentilen.

1

Kostnads-nyttoanalys är en form av ”expected utility analysis” där väntevärden, vilka kan representeras av
statistiska beräkningars medelvärden av möjliga utfallsrum, normalt används.
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3

Genomförande
Den arbetsgång och modell för KNA som tillämpas i uppdraget har utvecklats av Sweco.
Syftet med metoden är att jämföra de minskade samhällsekonomiska riskerna för
bristande funktion för en viss åtgärd, med kostnaderna för att genomföra åtgärden. KNAmodellen kan användas för att studera ett eller flera åtgärdsalternativ i syfte att finna det
samhällsekonomiskt bästa alternativet.
Risken definieras som sannolikheten för en bristande funktion i kombination med dess
ekonomiska konsekvenser (skadekostnader). Värderingen av skadekostnader baseras
bland annat på underlag från VA SYD, försäkringsdata från Länsförsäkringar samt
litteraturdata.
Med bristande funktion i avloppssystemet avses såväl interna brister i systemet så som
hög ålder i systemets komponenter, hög komplexitet och driftsvårighet samt otillräcklig
dimensionering av systemets delar, liksom risker knutna till externa event så som skyfall
och högt vattenstånd.
Nedan beskrivs kortfattat det stegvisa genomförandet av en KNA, applicerat på det
aktuella projektet.
1. Systembeskrivning
2. Modell för systemets tillförlitlighet
3. Identifiering av olika typer av skadeobjekt och konsekvenser inom det aktuella
området
4. Beräkning av riskkostnader som en funktion av återkomsttid och skadekostnader
5. Utformning och kostnadsbedömning av åtgärder
6. Uppskattning av åtgärdernas effekter
7. Utvärdering av åtgärdernas samhällsekonomiska lönsamhet, som en funktion av
minskade riskkostnader och andra tillkommande nyttor
8. Osäkerhets- och känslighetsanalys.
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3.1

Systembeskrivning

3.1.1 Beskrivning av nuvarande system
Tryckavloppssystemet som Malmö avloppstunnel skulle ersätta består av 8
pumpstationer, varav de tre större Turbinen, Rosendal och Spillepengen, samt cirka 19
km tryckavloppsledningar, se Figur 3-1. De äldsta delarna av systemet byggdes i början
på 1900-talet och systemet var från början inte avsett för reningsverk. Sedan dess har
både pumpstationerna och ledningarna i byggts ut i olika etapper allt eftersom staden och
behovet av att omhänderta spillvatten har växt.
Tryckavloppssystemet är kopplat till Sjölunda avloppsreningsverk som ligger i de
nordöstra delarna av Malmö.

Figur 3-1. Översikt av Malmö tryckavloppssystem med de tre stora pumpstationerna namngivna
samt de mindre pumpstationerna benämnda P1-P5.

Pumpstationer
Turbinen som i sin första del är byggd 1936 drivs med 8 st pumpar som leder
avloppsvattnet vidare via två separata tryckledningar med dimensioner på 1200 och 1600
mm till reningsverket. Från denna pumpstation leds ca 40 % av det totala
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avloppsvattenflödet till Sjölunda. Bräddningen från denna station leds till Malmös
kanalsystem.
Rosendal är byggd 1908 och drivs med 5 st pumpar som leder avloppsvattnet vidare via
en separat 2000 mm tryckledning till reningsverket. Från denna pumpstation leds ca 25 %
av det totala avloppsvattenflödet till Sjölunda. Stationen har en nödavloppsfunktion till
Sege kanal som mynnar i Sege å. Bräddningen från Rosendal sker till Sege kanal.
Spillepengen är byggd 1963 och drivs med 5 st pumpar med en trycksavloppsledning på
1000 mm som är ansluten till Rosendals tryckavloppsledning. Från denna pumpstation
leds ca 15 % av det totala avloppsvattenflödet till Sjölunda. Stationen har dels en
bräddningsfunktion till Sege å och dels en nödavloppsfunktion till Sege kanal.
Resterande pumpstationer i tryckavloppssystemet än mycket mindre och står för ca 5 %
av det totala flödet till Sjölunda. Resterande flöde kommer från andra grannkommuner
som Burlöv, delar av Staffanstorp och Svedala.
Tryckledningar
Ledningarna mellan pumpstationerna och Sjölunda är så kallade tryckledningar. I dessa
förflyttas vattnet inte med självfall utan genom att pumparna vid respektive pumpstation
trycker ut vattnet i ledningar som redan kan vara fulla av avloppsvatten. Ledningarna är
sammankopplade i ett system som gör att dessa kommunicerar med varandra och
därigenom erhålls en tryckfördelning för så bra utnyttjande av kapaciteten som möjligt då
ledningarna belastas med höga flöden i samband med regn. Ledningssystemet kan
förenklat beskrivas bestå av 3 st större ledningar i dimension mellan 600 mm upp till 2000
mm. Alla pumpstationer som är anslutna till tryckavloppssystemet påverkas vid högre
flöden av rådande tryck i systemet.
Tryckavloppssystemet har byggts ut successivt sedan början av 1900 talet och då först
från Rosendal. Innan Sjölunda avloppsreningsverk togs i bruk 1963 mynnade ledningar
från pumpstationer och ledningsnät direkt till havet antingen via längre eller kortare
ledningar. Från Rosendal byggdes ledningar först mot Sege kanal och sedan vidare ut
mot strandlinjen. Ledningen förlängdes allteftersom strandlinjen förflyttade ut i sundet
som en följd av utfyllnad för att erhålla mark från havet. Utbyggnaden mynnade i en
platsgjuten betongledning med dimensionen 2000 mm som är i drift.
När Sjölunda avloppsreningsverk uppfördes byggdes två parallella ledningar av
prefabricerade ”Sentabrör” från Turbinen till Sjölunda. Vid vissa platser gjordes
anslutningspunkter till den befintliga 2000 mm ledningen från Rosendal. Ungefär
samtidigt som Sjölunda byggdes uppfördes Spillepengens pumpstation vars ledningar
anslöts till 2000 mm ledningen från Rosendal.
Ledningarna i Malmös tryckavloppsledningsnät ligger dock alla i princip horisontellt på en
vattengång av ca 0 möh. Avsaknaden av lutning och deras stora dimension gör att
vattenhastigheten i ledningarna inte är tillräckligt hög under normalt flöde för att dessa
skall vara självrensande. Dessutom är systemet utbyggt med flertalet så kallade dykare
där ledningarna lokalt går lägre för att undvika hinder för att sedan gå upp till samma nivå
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som tidigare. I dessa dykare ansamlas även där stora mängder fasta föroreningar som
det krävs höga flöden för att förflytta.
Bräddning
Malmö är en stad med stor andel kombinerat avloppsledningsnät. Det har som
systemfunktion att brädda då ledningsnätet går fullt, detta för att skydda lågt belägna
källare och att inte överbelasta pumpstationer och reningsverk. Bräddningarna är
koncentrerade till vattenmiljöerna Limhamn (Limhamns hamn och Sibbarp),
innerstadskanalerna, industrihamnen och Sege å med biflöden (Sege kanal och
Risebergabäcken). Det finns 33 st bräddpunkter på ledningsnätet, varav 15 har sina
utlopp i innerstadskanalerna. Mer än hälften av de årliga bräddningarna släpps ut i
innerstadskanalerna. Malmös kanaler är de mest känsliga recipienterna av Malmös
vattenområden. I figuren nedan illustreras principen för bräddning i anslutning till
Turbinens pumpstation. Tillflödet till pumpstationen uppgår vid kraftiga regn till 15 m3/s.
Samtidigt kan endast 2,5 m3/s pumpas iväg. Resten bräddar till kanalen.
15 m3/s

Figur 3-2 Principiell illustration av bräddningen till Turbinkanalen vid Malmö kanotklubb.

Flöde och fasta föroreningar till Sjölunda avloppsreningsverk
Maximalt kan det pumpas cirka 8 m 3/s från pumpstationerna till Sjölundaverket. Samtidigt
uppgår det totala flödet till pumpstationerna från ledningsnätet till omkring 20 m3/s vid
sommarregn som inträffar varje till vartannat år. Sjölunda avloppsreningsverk kan
maximalt hantera 4,4 m 3/s för fullständig rening. Vid flöden över detta så måste
avloppsvatten utjämnas eller förbiledas olika reningssteg. Ju högre flöde ett reningsverk
måste klara, desto större måste anläggningen byggas. 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.
Ytterligare konsekvenser kopplade till nuvarande tryckavloppssystem är att Sjölunda
avloppsreningsverk tillförs fasta föroreningar som är starkt beroende av flödet i
repo001.docx 2015-10-05

20(56)
RAPPORT
2018-10-10
SLUTVERSION
KOSTNADS-NYTTOANALYS MALMÖ AVLOPPSTUNNEL –
UTREDNINGSFAS 2

RJ \\semmafs001\projekt\1234\1234265_cba_malmötunnel\000\19 original\1234265000_kna tunnel_180120.docx

ledningarna. Vid större regn blir flödet i ledningarna så stort att vattnets kraft medger att
ansamlade större partiklar förflyttas mot reningsverket. Det innebär att det vid ett regn
efter en torrvädersperiod transporteras stora mängder ”rens” som ska avskiljas i början av
reningsverket. Denna ”first flush” skapar problem vid reningsverket och blockerar ofta
inflödet till reningsverket vilket skapar mycket slitage på utrustningen samtidigt som
bräddning av orenat avloppsvatten sker vid reningsverket. Ett avloppssystem som
medger en kontinuerlig tillförsel av rens ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar
vid reningsverket. Detta kan uppnås med ledningar som medger självrensning vid
normalflöde.
Hinder i stadsutvecklingen och risk för påverkat rörbrott
Det befintliga tryckavloppssystemet i centrala Malmö påverkar hur staden kan planeras
och byggas. Ledningarnas läge är problematiskt och utgör ett tydligt hinder i den
planerade stadsutvecklingen, samtidigt som de redan idag är svåråtkomliga för drift och
underhåll. Tryckavloppsledningarna passerar genom Nyhamnen, för vilket det under
hösten 2015 tagits fram och godkänts en ny översiktsplan.
Tryckavloppsledningarna genom Nyhamnen, två stycken med innerdiametern 1200 mm,
ligger i Carlsgatan. Tryckledningar korsar under rondellen vid Frihamnen. Att flytta dessa
är både svårt och kostsamt. Området planeras att fyllas upp och den föreslagna
utfyllnaden med jordmassor kommer att öka jordtrycket på tryckavloppsledningarna.
Byggarbetena i området ökar även risken för ett påverkat rörbrott, vilket kan riskera både
funktionen av tryckavloppsledningarna och planeringen av omvandlingen av Nyhamnen.
Ett rörbrott skulle innebära en stor kostnad i form av reparationer av ledningar och gator
samt förseningar på grund av trafikomledningar medan man reparerar tryckledningarna.
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Figur 3-3 Planerad utbyggnad av Nyhamnen och befintliga försörjningssystem.

Säkerhetsrisker
Läget av tryckavloppsystemet utgör en säkerhetsrisk, då driftstörningar snabbt kan
resultera i avsevärda konsekvenser för järnväg, omkringliggande bebyggelse och för den
lokala vattenmiljön. Följderna av olika kritiska driftstörningar blir höga skadekostnader,
utbredda sanitära olägenheter, verksamheter som drabbas av kostsamma stillestånd som
kan leda till konkurs och omätbara värden som går förlorade samt i form av stress och
oro för boende och verksamhetsutövare. Under de senaste tio åren har flertalet incidenter
inträffat i Malmö efter driftstörning på TA-systemet till följd av en eller flera anledningar
enligt ovan. Sammanfattningsvis utgör funktionen av avloppssystemet vid Turbinen den i
dagsläget största säkerhetsrisken, pumpstationen både den känsligaste och den mest
utsatta.
3.1.2 Alternativ 1: Malmö avloppstunnel
Tunnelförslaget har utretts av Sweco 2008. Under 2014 uppdaterades denna rapport
med avseende på kostnadsbedömning och drifts- och säkerhetsaspekter. En ny
utredning genomförs 2017 av Ramböll. Av såväl miljömässiga som tekniska och
ekonomiska skäl föreslås i utredningen att tunneln placeras på cirka 15–25 meter djup.
Förslaget går från Turbinen, via Östra hamnen, till Sjölunda avloppsreningsverk, se Figur
3-4.Det planeras en anslutning från pumpstationen Rosendal mot huvudtunneln via en
tvärtunnel vid Skruvgatan. Spillepengens pumpstation och fördröjningsmagasin i
Föreningsgatan ansluts till huvudtunneln via mikrotunnlar med diametern 1,6 meter.
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Figur 3-4 Föreslagen sträckning för Malmö avloppstunnel.

Tunnelns längd skulle då uppgå till 5,6 km och mikrotunnlarna totalt till 2,4 km.
Avloppsvatten avses i huvudsak tillföras genom vertikala schakt vid de nuvarande
pumpstationerna men även genom anslutande mindre tunnlar, så kallade mikrotunnlar.
Alla tunnelavsnitten utförs med självrensande lutning för att minimera drift- och
underhållsbehovet. Vid tunnelns slut anordnas en underjordisk pumpstation med
kapacitet för uppfordring av maximal 10 m3/s direkt till Sjölunda avloppsreningsverk.
Utifrån dimensioneringsförutsättningar och rådande borrningsteknik har tunneln i
utredningen valts till diametern 4,9 m. Den exakta dimensionen på huvudtunneln är inte
bestämd, utan fastställs i projekteringsskedet. Sett till teknik och ekonomi kommer
tunnelns diameter att hamna i spannet mellan fyra och fem meter i diameter. Den
föreslagna tunneln föreslås utföras med en tunnelborrmaskin för fullortsborrning och de
mindre anslutningstunnlarna med mindre så kallade mikrotunnelaggregat.
Genom tidigare utförd modellering har det bedömts att en avloppstunnel skulle kunna
minska de årliga bräddvolymerna till innerstadskanalen och Östra hamnen med cirka 90
% och till Sege å med cirka 50 %.
Tunnelns magasineringsförmåga dimensioneras för regn med 10 års återkomsttid med
klimatfaktor 1,2.
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3.1.3 Alternativ 2 - Nytt TA-system
Alternativet nytt tryckavloppsystem innebär att torrvädersledning läggs från Turbinen till
Rosendal. Vid torrväder pumpas avloppsvattnet från Turbinen till Rosendal och från
Rosendal till Spillepengen. Detta görs för att få tillräcklig hastighet i ledningarna för att
undvika sedimentering.
Befintliga ledningar från Turbinen till Sjölunda ersätts med nya ledningar. Vid regnväder
pumpas avloppsvattnet direkt från Turbinen mot Sjölunda.
Nya ledningar läggs från Rosendal till Spillepengen och befintliga ledningar från
Spillepengen till Sjölunda ersätts med nya ledningar.

Figur 3-5 Principskiss nytt TA-system (AquaP, 2017).

Förslagsvis läggs två ledningar, på sträckan Turbinen-Rosendal, där vardera ledningen
har kapacitet att klara torrvädersflödet. Detta ger dels redundans, dels ger det en ökad
kapacitet under arbetet med att byta ut ledningarna Turbinen-Sjölunda.
För att samla upp flödet från pumpstationerna i hamnen måste en ledning i mindre
dimension läggas från Carlsgatan till Sjölunda.
Med en ökning av pumpkapaciteten vid Turbinen, från 2,5 m 3/s till 4 m3/s, bedöms de
årliga bräddningarna till innerstadskanalen minska med 20 %.
Man ersätter de befintliga ledningar i sträckan Turbinen-Sjölunda enligt bilden nedan.
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Figur 3-6 Nytt TA-system Turbinen-Sjölunda (AquaP, 2017).

En ny torrvädersledning läggs i mellan Turbinen och Rosendal. Denna ledning läggs i
Norra Vallgatan, se Figur 3-7 nedan. Nya ledningar läggs mellan Rosendal och
Spillepengen samt mellan Spillepengen och Sjölunda, se Figur 3-8 och Figur 3-9.

Figur 3-7 Torrväderledning mellan Turbinen och Rosendal (AquaP, 2017).
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Figur 3-8 TA ledning Rosendal-Spillepengen (AquaP, 2017).
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Figur 3-9 TA ledning Spillepengen – Sjölunda (AquaP, 2017).

3.2

Modell för systemets tillförlitlighet
En riskmodell över systemets funktion och tillförlitlighet har arbetats fram i samråd med
VA SYD utifrån beskrivningar av nuvarande tryckavloppssystem.
Beskrivningen innefattar såväl placering av ledningar och pumpstationer, ingående
komponenters utformning och standard, sårbarheter i systemet och observationer över
felhändelser som skett samt vilka konsekvenser dessa lett till. Denna beskrivning har
arbetats fram på flertalet möten med VA SYD där personer med god kännedom om
systemet och dess detaljer har deltagit.
Modellen som beskriver systemet har upprättats som en felträdsmodell där såväl brister i
systemets inre komponenter (ledningar, pumpstationer etc.) som yttre hot (skyfall, höga
havsnivåer) ingår. Till respektive felhändelse som identifierats uppskattades
sannolikheten för att denna händelse skulle inträffa, i kombination med olika
regnhändelser. Vilken konsekvens felhändelsen ger har också identifierats inom
rubrikerna källaröversvämning, trafikförsening, hälsoeffekter, utsläppskostnader, sänkt
rekreationsvärde och reparationskostnader.
För att beräkna den totala risken i enlighet med beskrivningen i avsnitt 2.4.1 har en
felträdsanalys genomförts för de regnscenarier som beskrivs i Tabell 3-1
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Tabell 3-1 Regnscenarier i riskmodellen.

S1A: Litet regn
S1B: Fel i system utan regn
S2A: Måttligt regn
S2B: Måttligt regn + felhändelse
S3A: Stort regn
S3B: Stort regn + felhändelse
S4A: Extremt regn
S4B: Extremt regn + felhändelse
Felträdsanalyser används för att undersöka orsaker och sannolikheter för olika utfall i ett
system. Det byggs upp genom att se till inträffade händelser bakåt i tiden (Nystedt, 2000).
Ett felträd utgår från en topphändelse. Målet är att beräkna sannolikheten för
topphändelsen genom att bryta ner händelsekedjan till delhändelser vars sannolikhet kan
uppskattas.
Felträdet byggs upp med hjälp av logiska grindar, så kallade OCH-, respektive ELLERgrindar, där den första innebär att det krävs att två händelser inträffar parallellt för att
konsekvensen ska ske. En ELLER-grind illustrerar ett seriellt system och innebär att det
räcker att en av händelserna inträffar för att ge en konsekvens.
Sannolikheten för att händelse A ska inträffa i ett parallellt system, så som i Figur 3-10,
illustreras av den färgade ytan. För att beräkna denna sannolikhet används ekvation 3.
P(A) = P(B) ∗ P(C)

(ekvation 3)

A

Figur 3-10. Illustration av en OCH-grind och grafisk beskrivning av sannolikheten för topphändelse
A, där både händelse B och C måste inträffa för att A ska ske.
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Sannolikheten för att en topphändelse A i ett ska inträffa i ett seriellt system illustreras i
figuren nedan, det motsvarar grafiskt hela den färgade ytan i cirklarna i Figur 3-11 nedan
och beräknas med ekvation 4.
P(A) = 1 – (( 1 – P(B)) ∗ (1 – P(C)))

B

(ekvation 4)

C

Figur 3-11. Illustration av ELLER-grind tillsammans med grafisk beskrivning av sannolikheten för
topphändelse A, där antingen B eller C kan inträffa för att A ska se.

Bashändelser i felträd, så som B och C i illustrationerna ovan, utgörs av utlösande
händelser som leder fram till konsekvensen, ofta via en eller flera mellanliggande
händelser. När det är möjligt att skatta sannolikheten för en händelse bryts den inte ner
mer utan är då en bashändelse.

3.3

Identifiering av typer av skadeobjekt och konsekvenser inom det aktuella
området
De effekter och konsekvenser som inkluderas i riskanalysen är:
•

Reparationskostnader (interna för VA SYD)

•

Hälsoeffekter (extern 3:e man)

•

Utsläppskostnader miljö (externa – tillgång på ekosystemtjänster)

•

Källaröversvämning (extern för 3:e man)

•

o

Kostnader för återställning av skador

o

Kostnader för påverkan på verksamheter

Trafikförsening vid rörbrott (extern för 3:e man)

Bräddning ger upphov till konsekvenser i form av föroreningar som påverkar det
akvatiska ekosystemet och negativa hälsoeffekter. Det ekonomiska värdet av minskade
bräddningar har bedömts genom att uppskatta värdet av minskade sjukdomsfall,
minskade utsläpp av näringsämnen samt ökad tillgången på rekreation i området.
Vid översvämningar av avloppsvatten kan byggnader skadas, olika verksamheter
drabbas och anläggningar utanför själva VA-systemet kan skadas. Antalet skadeobjekt
och verksamheter vid varje regnscenario har identifierats och beräknats genom analys av
tillgänglig information om fastigheter, historiska händelser, verksamheter, gatunät, VA-
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nät, elinstallationer etc. Särskilt samhällsviktiga funktioner och anläggningar har
identifierats i samråd med VA SYD.
Vid fel i systemet uppstår reparationskostnader. Dessa har uppskattats för olika
komponenter och delar i systemet i samverkan med VA SYD. Rörbrott är vanliga i dagens
system och kan orsaka trafikförseningar, beroende på var rörbrotten sker.
Uppskattningen av trafikförseningarnas omfattning har bedömts av trafikexperter vid
Sweco i samverkan med VA SYD.
En sammanställning av konsekvenskategorier som identifierats för respektive scenario i
felträdsmodellen redovisas i Tabell 3-2.
Tabell 3-2 Konsekvenser som värderas ekonomiskt i riskmodellen.

SCENARIO

TURBINEN

ROSENDAL

SPILLEPENGEN

S1A:
LITET REGN
S1B:
FEL I SYSTEM
UTAN REGN

Bräddning

Bräddning

Bräddning

Bräddning
Reparation
Trafikförsening
Bräddning

Bräddning
Reparation
Trafikförsening
Bräddning

Bräddning
Reparation
Trafikförsening
Bräddning

Bräddning
Källaröversvämning
(mindre omfattning)
Reparation
Trafikförsening
Bräddning
Källaröversvämning
(betydande omfattning)
Bräddning
Källaröversvämning
(större omfattning)

Bräddning
Källaröversvämning
(mindre omfattning)
Reparation
Trafikförsening
Bräddning

Bräddning
Källaröversvämning
(mindre omfattning)
Reparation
Trafikförsening
Bräddning
Källaröversvämning
(mindre omfattning)
Bräddning
Källaröversvämning
(betydande omfattning)
Reparation
Trafikförsening
Bräddning
Källaröversvämning
(mindre omfattning)
Trafikförsening
Bräddning
Källaröversvämning
(betydande omfattning)
Reparation
Trafikförsening

S2A:
MÅTTLIGT
REGN
S2B:
MÅTTLIGT
REGN + FEL I
SYSTEMET
S3A:
STORT REGN
S3B:
STORT REGN +
FEL I
SYSTEMET
S4A:
EXTREMT REGN

S4B: EXTREMT
REGN + FEL I
SYSTEMET

Bräddning
Källaröversvämning
(större omfattning)
Trafikförsening
Bräddning
Källaröversvämning
(större omfattning)
Reparation
Trafikförsening

Bräddning
Källaröversvämning
(större omfattning)
Reparation
Trafikförsening
Bräddning
Trafikförsening

Bräddning
Källaröversvämning
(större omfattning)
Reparation
Trafikförsening

3.3.1 Bräddning
Det finns flera nyttor med att minska bräddningarna till Malmös kanaler. I dagsläget
bräddar det i genomsnitt varannan gång det regnar. Konsekvenser av bräddningen är
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kopplade till förorening av kanalen vilket påverkar dess ekologiska status. Det leder även
till sänkta rekreationsvärden längs med kanalen och påverkar hälsan för de som nyttjar
kanalerna för till exempel sport. Genom att kvantifiera hur mycket bräddningarna
förväntas minska kan man i sin tur undersöka vilka effekter det får på de identifierade
konsekvenserna. Värdet av dessa blir ett samhällsekonomiskt mått på kostnaden vid
varje bräddning.
För Alternativ 1, en ny avloppstunnel, har beräkningarna av mängden minskade
bräddningar baseras på underlag från VA SYD från 4 års regnserier som avsett utsläpp
till kanalerna, Sege kanal, Risebergabäcken och Östra hamnen. Till följd av
avloppstunnelns genomförande beräknas bräddningarna minska drastiskt, vilket
värderats i analysen enligt beskrivningarna nedan.
För Alternativ 2, ett nytt tryckavloppssystem, förväntas ökningen av pumpkapaciteten vid
Turbinen, från 2,5 m3/s till 4 m3/s, ge en minskning av de årliga bräddningarna till
innerstadskanalen med 20 %. Den totala minskningen av bräddningarna sett till alla
utsläppspunkter blir således lägre än så.
Värderingsmetoderna som använts för att skatta värdet av minskade bräddningar utgår
från en förutsättning om markant minskning av bräddningar, som minst en halvering, för
att ge tillräckliga förändringar (Anthesis Enveco, 2017). Det innebär att det inte varit
möjligt att skatta värdet av de minskade bräddningarna för Alternativ 2.
Konsekvenser som har värderats är värdet av minskad tillförsel av näringsämnen, ökade
rekreationsvärden och positiva hälsoeffekter.
Värdet av att minska tillförseln av näringsämnen
För att värdera minskningen av näringsämnen i samband med minskade bräddningar
används schablonvärden från en sammanställning av nyttovärderingar och
kostnadsuppskattningar presenterade av Naturvårdsverket. För vattenrening anges
följande värden per kg reducerat näringsämne tillfört marina vatten (Anthesis Enveco,
2017):
-

Kväve: 58-88, med baspris på 73 kr/kg.

-

Fosfor: 340-520, med baspris på 430 kr/kg

Värdena är baserade på en scenariostudie där betalningsviljan för att minska
övergödningen i Östersjön och via det uppfylla Baltic Sea Action Plan (BSAP) undersökts
(Ahtiainen et. al., 2014). Schablonvärdena ovan representerar nyttan för svenskar och är
framräknade baserat på den totala betalningsviljan för svenskar att minska
övergödningen så att BSAP uppnås, tillsammans med mängden hur stor reducering av
näringsämnen detta motsvarar (Anthesis Enveco, 2017). Det antas att de tillfrågade
värderade påverkan som övergödningen har på Östersjöns ekologiska status och inte
upplevt rekreationsvärde. Beskrivningen av olika övergödningsnivåer baserades på
parametrar kopplade till vattenkvalitet så som vilka fisksorter som fanns, status på
djuphavsbotten, växtlighet på havsbotten och hur ofta algblomning förekom samt vattnets
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klarhet. Värdet för reducerad mängd kväve ska inte summeras med värdet för reducerad
mängd fosfor.
Ytterligare värden för kväve- och fosforrening som presenteras i Naturvårdsverkets
rapport Monetära schablonvärden för miljöförändringar (2009) vilka gäller vid en
betydande minskning av näringsämnena som i rapporten grovt antas vara en halvering.
Schablonvärdena presenteras i kronor per kg reducerat kväve respektive fosfor och
används vid antingen en minskning av det ena eller andra näringsämnet. Frågan hur
värderingarna kan och bör hanteras i ett fall som innebär en reducering av båda ämnena
lämnas öppen.
I samband med värderingen av minskad tillförsel av näringsämnen som en avloppstunnel
möjliggör har ett intervall använts mellan värdet av minskat kväve och minskat fosfor, de
har således inte använts additivt. Båda studierna presenterade ovan har använts som
ingångsparameterar i beräkningarna.
Bräddningarna förväntas minska med 90% i och med tunnelns genomförande. Detta har
uppskattats att årligen motsvara ca 1500 kg kväve och 250 kg fosfor via antagandet att
bräddvattnet består av en tiondel avloppsvatten och resten dagvatten. Detta resulterade
via schablonkostnaderna presenterade ovan i ett intervall på 1700 – 2700 kr/ bräddning.
Rekreationsvärden
Malmös kanaler är en viktig del av stadsbilden som redan nu bidrar med grönska och
öppenhet till staden. I Malmös översiktsplan (Malmö stad, 2014), i utvecklingsplanerna för
kanalerna (Malmö stad, 2014b) och i grönplanen (Malmö stad, 2003) beskrivs planerna
för att göra dem mer tillgängliga. Man vill satsa på utbyggnad av aktiviteter och
promenadstråk längs kanalerna. En förutsättning för detta som identifierats i dokumenten
är att bräddningarna till kanalerna minskas drastiskt (Malmö stad, 2014).
För att skatta värdet av den möjliga ökningen av ekosystemtjänsten rekreation som de
minskade bräddningarna kan leda till har ett följande studier legat till grund.
Flera studier har visat att närheten till grönytor ger ett förhöjt värde på en fastighet jämfört
med samma fastighet utan tillgången på grönyta (Zhou et al, 2012). Till exempel har en
stor studie genomförd i Danmark, framtagen av Naturstyrelsen, visat att värdet på ett hus
höjs med 10 % för varje 10 hektar extra grönyta som finns inom 500 meter från huset
(Köpenhamns Universitet, 2014). Då det inte finns lika många studier kopplade till värdet
av urbana vatten baseras följande värdering på att vi upplever liknande nytta och
rekreationsvärde av närhet till vatten som grönska. Ser man till värdeökning på
fastigheter kan man se än större skillnader på fastigheter med utsikt mot vatten, dock
handlar det då ofta om kustområden.
I en litteraturstudie presenterad i rapporten Landscaping and Housing Values: An
Emperical Investigastion (Rosiers, Thériault, Kestens, & Villeneuve, 2002), kommer man
fram till att huspriser kan stiga upp till 3-9% om det finns träd planterade i husets närhet.
Ytterligare studier (Madison, 2013) har visat att just grön infrastruktur så som raingardens, grönytor och multifunktionella lösningar kan höja fastighetsvärdet med 5,8 %. I
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studier presenterade av Portlands (USA) miljöavdelning, som kommit långt i arbetet med
hållbar dagvattenhantering, nämns intervall på mellan 3,5 - 5% för ökade fastighetspriser
(BES, 2010).
Eftersom kanalerna redan finns i Malmö blir det en fråga i hur mycket man kan anta att
rekreationsvärdena kommer öka. Baserat på intervallen ovan kan man se att det för
närhet till grönytor i urbana miljöer varierar mellan 3 och 9 %.
För att beräkna det samhällsekonomiska värdet av höjda rekreationsvärden kopplade till
Malmös kanaler som möjliggörs av de minskade bräddningarna används studierna ovan
som grund. Det har antagits att de kringliggande fastigheternas värde kan öka med en
tredjedel av ökningen som setts i studierna ovan, således 1 - 3%, eftersom de redan
ligger vid vatten. Detta har kopplats till en uppskattning av antalet fastigheter som
förväntas bli berörda tillsammans, med ett intervall på värdet av fastigheter i det aktuella
området. Detta resulterade i ett totalt värde på mellan 8 och 180 miljoner kronor för en
ökad tillgång på ekosystemtjänsten rekreation.
Påverkan på rekreationsvärden har värderats som en effekt av att bräddningen till
kanalerna i princip upphör och är därmed inte kopplat till specifika regntillfällen. Därav har
det ökade rekreationsvärdet betraktats som en övrig nytta (utöver riskreduktionen) som
uppstår när området omvandlats i enlighet med Malmös översiktsplan (2014).
Hälsoeffekter
Då bräddningarna innebär att orenat avloppsvatten släpps ut i kanalen kan detta leda till
förekomst av skadliga bakterier i vattnet. I samband med till exempel sportaktiviteter där
kanalerna nyttjas har negativa hälsoeffekter rapporterats (Skånska dagbladet, 2017). För
att skatta dessa effekter har antalet insjuknade personer per år uppskattats till mellan 5
och 30 stycken.
För att värdera den samhällsekonomiska kostnaden av ett sådant sjukdomsfall används
skattningar på lindrig skada framtagna av Trafikverket (2016b). Lindrig skada definieras i
detta sammanhang som ett tillstånd där det räcker att den berörda uppsöker öppenvård
med en samhällsekonomisk kostnad på 160 000 per insjuknad (Trafikverket, 2016b).
De samhällsekonomiska kostnaderna för negativa hälsoeffekter har slagits ut på varje
bräddningstillfälle och kan därmed inkluderas i riskreduktionen med värdet mellan 16 000
och 96 000 per bräddningstillfälle
3.3.2 Skador på byggnader och störning i verksamheter
De ekonomiska konsekvenserna av skador på fastigheter och störningar i verksamheter
till följd av översvämningar har värderats med hjälp av schablonvärden som utarbetats
och redovisats av Sweco (2011) och Ramböll (2014). Platsspecifika ekonomiska
konsekvensbedömningar har gjorts för exempelvis trafikförseningar.
De schablonvärden som använts redovisas i Tabell 3-3.
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Tabell 3-3 Schablonvärden för beräkning av skadekostnader på objekt till följd av översvämning
samt störning av verksamheter vid översvämning, rörbrott och anläggning.
Scahblonvärden
Kategori

Enhet

Förväntat värde (kr)

Medelvärde*

Std**

Järnväg

Kostnad per längdmeter

3 000 kr

3 000 kr

1 500 kr

Spårväg

Kostnad per längdmeter

3 000 kr

3 000 kr

1 500 kr

Industri

Kostnad per enhet

195 000 kr

195 000 kr

20 076 kr

Flerbostadshus

Kostnad per enhet

190 000 kr

190 000 kr

15 015 kr

Offentlig byggnad

Kostnad per enhet

180 000 kr

180 000 kr

19 255 kr

Transformator

Kostnad per enhet

380 000 kr

380 000 kr

670 450 kr

Handelsbyggnad

Kostnad per enhet

180 000 kr

180 000 kr

16 584 kr

Parkeringsplats***

Kostnad per enhet

10 936 kr

10 936 kr

3 756 kr

Småhus

Kostnad per enhet

47 000 kr

47 000 kr

2 234 kr

Uthus

Kostnad per enhet

20 000 kr

20 000 kr

8 817 kr

Motorväg

2

Kostnad per m

150 kr

150 kr

75 kr

Huvudled

Kostnad per m2

130 kr

130 kr

65 kr

Lokalväg

Kostnad per m2

110 kr

110 kr

55 kr

*Värden i Göteborg Stads Hydromodell (Ramböll, 2014)
**Värden beräknade baserat på samma variationskoefficient (CV=std/medelvärde) som beräknats för skadekostnadsdata
från
Länsförsäkringar
och som
används i SwecosförKNA-modell
(Sweco,
2011).och
Förantagande
förseningskostander
antas CV=0,5.
***Värdet
uppskattas utifrån
försäkringskostnad
vattenskadad
personbild
att parkeringsplatserna
är 20
% belagda vid regntillfälle
Schablonvärden verksamheter
Kategori

Enhet

Värde (kr) Medelvärde***

Std***

Avbrott i tillverkningsindustri

Kostnad per enhet

173 682 kr

173 682 kr

67 975 kr

Avbrott i försäljning (tjänster & varor)

Kostnad per enhet

40 400 kr

40 400 kr

32 122 kr

3.3.3 Reparationskostnader
Vid fel i pumpstationer, rörbrott, elsystem, mm måste komponenternas funktion
återställas och repareras. Reparationskostnaderna i systemet har uppskattats
gemensamt av Sweco och VA SYD. För varje kostnad har ett osäkerhetsintervall
uppskattats.
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3.3.4 Trafikförseningar
För nollalternativet kan trafikstörningar uppstå i samband med rörbrott i det befintliga
tryckavloppsystemet. Detta skulle kunna innebära trafikstörningar på upp till 18 300
timmar med en kostnad på 5,1 miljoner kronor. Den största kostnaden för störningar
uppkommer vid störning på Västkustvägen. Att kostnad för störningar på denna stäcka är
hög beror på bland annat på att omledningen av trafik är relativt lång (600 meter extra på
gator med sämre kapacitet än Västkustvägen) och att gatan har högre trafikmängd än
med de andra där rörbrott kan ske. Risken är dock relativt låg eftersom ledningen endas
korsar Västkustvägen på ett ställe.
Risken för rörbrott som stör trafiken ökar ju längre sträcka som ledningarna går under
gator och gång- och cykelbanor. I tabellen nedan anges risken i termer av sträcka
(längdmeter) eller om ledningarna endast korsar den aktuella gatan.
Det är också viktigt att poängtera att rörbrott till skillnad för arbetena med nyanläggning
inte är planerade vilket innebär att beredskapen inte är lika bra som när avstängningar
och omledningar är del i en entreprenad.
Tabell 3-4. Sammanställning av tillkommande restid samt kostnad vid rörbrott på respektive gata.

Gata

Restid [tim]

Värde [Mkr]

Risk

Carlsgatan

3 000

0,8

Sträcka (900 m)

Frihamnsallén

8 500

2,4

Korsning (rondell)

Västkustvägen

18 300

5,1

Korsning

2 600

0,7

Sträcka (400 m)

Borrgatan

Om rörbrott sker kommer trafiken att behöva styras om på närliggande gator. Figur 3-12
till 3-15 nedan visar på hur trafiken kan ledas om vid fyra tänkbara platser för rörbrott.

Figur 3-12. Trafikomledning vid rörbrott på Carlsgatan. Ledningen går längs hela gatans sträckning.
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Figur 3-13 Trafikomledning vid rörbrott på Frihamnsallén vid korsningen med Carlsgatan.
Illustrationen visar två alternativa vägar.

Figur 3-14 Trafikomledning vid rörbrott på Västkustvägen där tryckavloppsledningen korsar
Västkustvägen.
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Figur 3-15 Trafikomledning vid rörbrott på Borrgatan. Ledningen går längs hela gatans sträckning.

3.4

Beräkning av riskkostnader
Den årsvisa totala riskkostnaden beräknas som en funktion av samtliga studerade
scenarier och identifierade störningar i avloppssystemet (interna effekter) och i övriga
samhället (externa effekter) enligt ekvation 2 och beskrivningen i avsnitt 2.4.1. Därefter
kan nuvärdet för riskkostnaden beräknas för den valda tidshorisonten T som summan av
alla årsvisa riskvärden diskonterade till ett nuvärde
T

Rtot ,T   Rtot , t
t 1

1
(1  r ) t

(ekvation 5)

Efter samråd med VA SYD har en tidshorisont på 100 år (från år 2017-2117) använts. På
grund av osäkerheter och olika syn i litteraturen på hur diskontering bör göras (se avsnitt
2.3) har beräkningar gjorts för två olika diskonteringsräntor:

3.5

•

3,5 %, enligt rekommendation från Trafikverket (2016)

•

1,4 %, i enlighet med Stern-rapportens rekommendationer (Stern, 2006)

Kostnadsbedömning av alternativ
De två åtgärdsalternativen (Malmötunnel och Nytt TA-system) har beskrivits och
kostnadsbedömts i separata utredningar, framtagna av Ramböll (2017) respektive AquaP
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(2017). Förutom de två nämnda alternativen har även kostnaderna för
referensalternativet undersökts (att fortsätta med nuvarande system), eftersom
referensalternativet innebär ett kontinuerligt behov av förnyelse av det befintliga
systemet. I kostnaden av respektive åtgärdsalternativ har både utförande-, drift- och
underhållskostnader inkluderats.

3.6

Kostnader för störning under byggskedet
Olika typer av störningar på omgivningen uppstår alltid i samband med stora
anläggningsprojekt. Det har inte varit möjligt att identifiera och värdera alla typer av
störningar som kan komma att uppstå för de studerade alternativen. I denna utredning
har antagits att trafikstörningar är den mest betydelsefulla typen av störningen. Detta
gäller särskilt alternativet med nytt TA-system som kräver omfattande arbeten under lång
tid i gatumark. Vissa störningar kan också förväntas uppstå vid en eventuell anläggning
av Malmö avloppstunnel. Kostnaderna för trafikstörningar har uppskattats av
trafikexperter vid Sweco i samråd med VA SYD.
I uppskattningarna nedan har kostnader för restidsförluster uppskattats med ett tidsvärde
på 279 kr/h som gäller för prognosåret 2040.
Förutom tidsförlusterna kan man också anta att trafiksäkerheten, inte minst för oskyddade
trafikanter, försämras på de gator som trafik leds om på och även förbi arbetsområdet.
Uppskattningarna nedan är grova och gjorda med den information som hittills finns om
hur arbetena ska bedrivas, men visar på att det framför allt är Alternativ 2, nytt
tryckavloppssystem, som ger trafikstörningar.
Alternativ 1
För Alternativ 1, Malmö avloppstunnel, blir störningarna betydligt mindre än Alternativ 2.
Trafikstörningar kommer att ske i samband med de två tunnelpåslag som görs vid
Föreningsgatan och Grangatan vid Sjölunda reningsverk. Eftersom det inte är klart hur
arbetet kommer att bedrivas är det svårt att uppskatta störningarna omfattning.
Alternativ 2
Alternativ 2, byggnad av nytt tryckavloppssystem är det som innebär mest
trafikstörningar, vilket är naturligt eftersom till skillnad från alternativet med tunnel innebär
mycket arbeten som påverkar gator och gång- och cykelbanor. Vid beräkningen av
tidsförlusterna har en framdrift på tio meter per dag antagits för bedöma tiden för de olika
trafikavstängningarna.
Tabell 3-5 Sammanställning av tillkommande restid samt kostnad vid arbete med
tryckavloppssystem på de mest kostnadsdrivande gatorna

Gata
Norra Vallgatan
Västkustvägen
Flintrännegatan

Restid [tim]

Värde [Mkr]

231 000
17 000
37 000

65
5
10
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Tabellen ovan visar att det är Norra Vallgatan som är mest kostnadsdrivande vad gäller
trafikstörningar. Detta beror på att gatan är hårt trafikerad och med en framdrift på 10
meter per dygn kommer arbete att pågå i 150 dagar. Gatan kommer att vara öppen för
trafik (gående, cyklande och biltrafik) men med begränsad framkomlighet. Två alternativa
omledningar finns, Alternativ 1 (norr om stationen via Carlsgatan) och Alternativ 2 (söder
om gamla staden på Drottninggatan) som kan avlasta Norra Vallgatan. Framför allt
Drottninggatan är redan idag hårt belastad vilket innebär att framkomligheten här kommer
att vara begränsad om ytterligare trafik tillkommer på gatan.

Figur 3-16 Omledning av trafik på Norra Vallgatan.

Västkustvägen kommer att vara avstängd cirka en vecka i samband med att
ledningsarbetet korsar gatan. Denna störning blir trots detta kännbar eftersom gatan är
hårt trafikerad.
På Flintrännegatan kommer att ena halvan att vara öppen, vilket innebär att trafiken
kommer att få längre körtider på grund av den försämrade kapaciteten på gatan.
Stockholmsvägen kommer att påverkas genom att ett körfält i ena ritningen planeras
stängas av under en kortare tid. Eftersom det inte är klart hur arbetet kommer att bedrivas
beräknas dock inte kostnader för trafikstörningar i detta skede.
I övrigt är det framför allt lågtrafikerade gator, exempelvis Tågmästaregatan och
Byggmästaregatan, samt Hemsögatan och Ulvögatan som påverkas.

3.7

Modellering av alternativens effekter
I detta steg bedöms vilken riskminskande effekt de olika alternativen har. Då
sannolikheten för vissa felhändelser sjunker och i vissa fall försvinner helt reduceras även
riskkostnaden. Systembeskrivningen och felträdsmodellen (bilaga 3) används för att
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uppskatta dessa effekter på bristande funktion i tryckavloppssystemet och därmed i vilken
utsträckning identifierade skadeobjekt skyddas. Åtgärdernas effekter erhålls bland annat
från dimensioneringsförutsättningarna som har använts i de utredningarna för alternativen
Malmötunnel och Nytt TA-system.
Åtgärderna förväntas leda till en högre tillförlitlighet och därmed en lägre
samhällsekonomisk risk. Åtgärderna leder även till positiva konsekvenser i form av
minskade bräddningar med ökad tillgång på ekosystemtjänster som följd.

3.8

Utvärdering av alternativens samhällsekonomiska lönsamhet
De minskade samhällsekonomiska riskerna till följd av bristande funktion i
tryckavloppssystemet beräknas för varje åtgärdsalternativ. Den minskade risken utgör en
samhällsekonomisk nytta och vägs mot kostnaderna för att utföra åtgärdsalternativen. I
analysen inkluderas också övriga nyttor till följd av åtgärden. Exempel på sådana nyttor
är externa effekter i form av ökad tillgång på ekosystemtjänster, såsom rekreation, i
området. Analysen innebär att ett nettonuvärde för åtgärden beräknas med hänsyn till
den tidshorisont som valts. Om nyttorna, d.v.s. riskreduktionen och övriga nyttor,
överstiger åtgärdskostnaderna kan åtgärden betraktas som samhällsekonomiskt lönsam.
Det är viktigt att påpeka att som grund för denna utvärdering måste också finnas en
kvalitativ analys av effekter som inte kunnat monetariseras. Det är också viktigt att göra
åtminstone en översiktlig fördelningsanalys över vilka aktörer som betalar respektive drar
nytta av åtgärderna.

3.9

Osäkerhets- och känslighetsanalys
Indata till kostnads-nyttoanalysen anges i form av sannolikhetsfördelningar. Med hjälp av
statistisk simulering (Monte Carlo) beräknas osäkerheten i KNA:s resultat. Härvid
genomförs också en känslighetsanalys där påverkan av olika ingångsparametrar
analyseras. Osäkerheter för alla indata och beräkningsresultat redovisas i Bilaga 4.
Inom projektgruppen på Sweco har en diskussion först kring rimliga intervall för de olika
värden. Diskussioner har också först inom projektgruppen om vilka parametrar som inte
kunnat värderas och hur de kan tänkas påverka resultatet.
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4

Resultat

4.1

Samhällsekonomisk risk och riskreduktion
Den samhällsekonomiska risken för referensalternativet, Alternativ 1 (ny avloppstunnel)
och Alternativ 2 (nytt TA-system) har beräknats med de två diskonteringsräntorna 1,4 %
respektive 3,5 %. I Figur 4-1och Figur 4-2 redovisas riskkostnad respektive riskreduktion
för räntesatsen 1,4 % och i Figur 4-3 och Figur 4-4 redovisas riskkostnad respektive
riskreduktion för räntesatsen 3,5 %.

Figur 4-1 Beräknade nuvärden för riskkostnaderna för referensalternativet (0-alternativet) samt de
kvarvarande riskerna för de två åtgärdsalternativen. Diagrammet visar den beräknade
riskkostnaden under 100 år med diskonteringsräntan 1,4 %. Stapeln i mitten visar ett förväntat utfall
(väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95-percentilstapeln (till
höger) visar ett rimligt högsta utfall.

Figur 4-2 Riskreduktion till följd av genomförande av åtgärdsalternativen. Diagrammet visar den
beräknade riskreduktionen under 100 år med diskonteringsräntan 1,4 %. Stapeln i mitten visar ett
förväntat utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta utfall.
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Figur 4-3 Beräknade nuvärden för riskkostnaderna för referensalternativet (0-alternativet) samt de
kvarvarande riskerna för de två åtgärdsalternativen. Diagrammet visar den beräknade
riskkostnaden under 100 år med diskonteringsräntan 3,5 %. Stapeln i mitten visar ett förväntat utfall
(väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95-percentilstapeln (till
höger) visar ett rimligt högsta utfall.

Figur 4-4 Riskreduktion till följd av genomförande av åtgärdsalternativen. Diagrammet visar den
beräknade riskreduktionen under 100 år med diskonteringsräntan 3,5 %. Stapeln i mitten visar ett
förväntat utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta utfall.

4.2

Övriga nyttor
Övriga nyttor för åtgärdsalternativen, dvs. positiva effekter som inte är effekter som kan
kopplas till specifika riskhändelser, utgörs i denna studie av ökade rekreationsmöjligheter,
se avsnitt 3.3.1. Rekreationsvärdet har beräknats med hänsyn till effekter på fastighetspriser till följd av en förbättrad närmiljö. Det har antagits att denna värdeökning inträffar
för Alternativ 1 (tunnel) under 1 år när åtgärden är klar och området i anslutning till det
gamla avloppsnätet kunnat utvecklas. Detta har antagit kunna ske efter ca 10 år. Nuvärdet av beräknade övriga nyttor (rekreationsvärden) redovisas i Figur 4-5 och Figur 4-6.
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Figur 4-5 Ökade rekreationsvärden till följd av genomförande av åtgärdsalternativen. Diagrammet
visar ökade rekreationsvärden under 100 år med diskonteringsräntan 1,4 %. Stapeln i mitten visar
ett förväntat utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta utfall.

Figur 4-6 Ökade rekreationsvärden till följd av genomförande av åtgärdsalternativen. Diagrammet
visar ökade rekreationsvärden under 100 år med diskonteringsräntan 3,5 %. Stapeln i mitten visar
ett förväntat utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta utfall.

4.3

Investeringskostnader
Åtgärdernas investeringskostnader har uppskattats på tillgängligt material från Rambölls
och Aqua-P:s rapporter för tunnel- och nytt TA-system. Det har vid beräkningarna
antagits att både Alternativ 1 (tunnel) och Alternativ 2 (TA-system) kommer att ta 10 år att
bygga. Investeringskostnaderna har därför fördelats jämnt under tidsperiodens första 10
år.
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För såväl de båda åtgärdsalternativen som för referensalternativet (nuvarande system)
kommer det att finnas behov av återinvesteringar för att tillse att systemet har önskad
funktion. För nuvarande system har förnyelse av ledningsnät och pumpstationer bedömts
kräva ca 3 Mkr i årlig investering.
Investerings och återinvesteringskostnader har summerats för respektive alternativ. Det
totala nuvärdet för investeringar för åtgärdsalternativen redovisas i Figur 4-7 och Figur
4-8.

Figur 4-7 Nuvärdet av investeringar och återinvesteringar för referens- och åtgärdsalternativen.
Diagrammet visar kostnader under 100 år med diskonteringsräntan 1,4 %. Stapeln i mitten visar ett
förväntat utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta utfall.

Figur 4-8 Nuvärdet av investeringar och återinvesteringar för referens- och åtgärdsalternativen.
Diagrammet visar kostnader under 100 år med diskonteringsräntan 3,5 %. Stapeln i mitten visar ett
förväntat utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta utfall.
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4.4

Drift- och underhållskostnader
Årliga drift- och underhållskostnader för åtgärdsalternativen har beräknats av Ramböll för
tunnelalternativet (7,7 miljoner per år) och av AquaP för alternativet nytt TA-system
(6,7 miljoner per år). För nuvarande system har den förväntade årliga drift- och
underhållskostnaden uppskattats av VA SYD till ca 14,2 Mkr.
I kostnads-nyttoanalysen har kostnader för återinvestering lagts till drift- och
underhållskostnaderna. För tunneln (Alternativ 1) förväntas en återinvestering på 24
miljoner ske var 20:e år. För TA-systemet (Alternativ 2) inkluderas en årlig
återinvesteringskostnad efter 50 år på 3 miljoner. För nollalternativet ingår en
återinvestering på 3 miljoner kronor per år.
Det totala nuvärdet för drift- och underhållskostnader för referensalternativet och
åtgärdsalternativen redovisas i Figur 4-9 och Figur 4-10.

Figur 4-9 Nuvärdet av drift- och underhållskostnader, inklusive kostnader för återinvestering, för
referens- och åtgärdsalternativen. Diagrammet visar kostnader under 100 år med
diskonteringsräntan 1,4 %. Stapeln i mitten visar ett förväntat utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln
(till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95-percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta
utfall.
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Figur 4-10 Nuvärdet av drift- och underhållskostnader, inklusive kostnader för återinvestering, för
referens- och åtgärdsalternativen. Diagrammet visar kostnader under 100 år med
diskonteringsräntan 3,5 %. Stapeln i mitten visar ett förväntat utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln
(till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95-percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta
utfall.

4.5

Störningar under byggskedet
Olika typer av störningar på omgivningen uppstår alltid i samband med stora
anläggningsprojekt. Det har inte varit möjligt att identifiera och värdera alla typer av
störningar som kan komma att uppstå för de studerade alternativen. Den mest betydande
störning som kan förväntas uppstå är störning på trafiken i samband med utförandet av
nytt TA-system i det hårt trafikerade centrala Malmö. Vid en eventuell anläggning av
Malmö avloppstunnel kommer också trafikstörningar att kunna uppstå. Dessa bedöms
dock vara betydligt mindre och har uppskattats till ca 20 % av de störningar som kan
uppstå vid anläggning av ett nytt TA-system. Nuvärdet av förväntade trafikstörningar
redovisas i Figur 4-11 och Figur 4-12.
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Figur 4-11 Nuvärdet av förväntade störningar i byggskedet för åtgärdsalternativen. Diagrammet
visar kostnader under 100 år med diskonteringsräntan 1,4 %. Stapeln i mitten visar ett förväntat
utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta utfall.

Figur 4-12 Nuvärdet av förväntade störningar i byggskedet för åtgärdsalternativen. Diagrammet
visar kostnader under 100 år med diskonteringsräntan 3,5 %. Stapeln i mitten visar ett förväntat
utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt lägsta utfall och 95percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta utfall.

4.6

Samhällsekonomisk lönsamhet
Utifrån de beräknade nyttorna, i form av minskade risker för funktionsstörningar och
ökade fastighetsvärden, samt de beräknade åtgärdskostnaderna har nettonuvärdet för de
två åtgärdsalternativen (Alternativ 1: tunnel; Alternativ 2: TA-system) beräknats i enlighet
med ekvation 1 ovan.
Beräkningarna redovisas i Figur 4-13 och Figur 4-14.
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Figur 4-13 Nettonuvärdet för åtgärdsalternativen under 100 år med diskonteringsräntan 1,4 %.
Stapeln i mitten visar ett förväntat utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt
lägsta utfall och 95-percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta utfall.

Figur 4-14 Nettonuvärdet för åtgärdsalternativen under 100 år med diskonteringsräntan 3,5 %.
Stapeln i mitten visar ett förväntat utfall (väntevärde), 5-percentilstapeln (till vänster) visar ett rimligt
lägsta utfall och 95-percentilstapeln (till höger) visar ett rimligt högsta utfall.

4.7

Osäkerhetsanalys
Som framgår av resultatdiagrammen ovan är beräkningarna av åtgärdernas
nettonuvärden förknippade med stora osäkerheter, vilket är ett resultat av osäkerheterna i
indata till beräkningarna. I Bilaga 4 redovisas osäkerheter för beräkningar och indata med
1,4 % räntesats.
En känslighetsanalys av resultaten visar att investeringskostnaderna, följt av drift och
underhållskostnader, ohälsokostnader och rekreationsvärden bidrar med de största
osäkerheterna till de beräknade nettonuvärdena, se Figur 4-15 och Figur 4-16 där dessa
poster har störst staplar. För att åstadkomma en nuvärdesberäkning med högre grad av
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tillförlitlighet, och minska osäkerheterna, är det således i första hand viktigt att utföra
ytterligare studier och minska osäkerheterna för dessa poster.
I diagrammen kan även utläsas hur osäkerheten i varje indata-variabel är korrelerad till
osäkerheten i slutresultatet via korrelationskoefficienter (Spearman Rank Coefficient).
Dessa kan anta värden mellan -1 och +1, kopplat till respektive variabel och slutresultatet
(NPV-beräkningen). En negativ korrelationskoefficient indikerar att när variabelns värde
ökar eller minskar så varierar resultatets (NPV-värdet) i motsatt riktning. Exempelvis
uppvisar investeringskostnad en negativ korrelation med NPV eftersom när
investeringskostnaden ökar kommer NPV att minska. En positiv korrelationskoefficient
indikerar istället att när variabeln ökar eller minskar så rör sig slutresultatet i samma
riktning. Om exempelvis rekreationsvärdet minskar så tenderar också NPV-värdet att
minska.
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Figur 4-15 Känslighetsanalys för beräkning av nettonuvärdet av Alternativ 1 (avloppstunnel).
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Figur 4-16 Känslighetsanalys för beräkning av nettonuvärdet av Alternativ 2 (TA-system).

Utifrån ansatta osäkerhetsfördelningar kan sannolikheten att respektive åtgärdsalternativ
mest fördelaktiga alternativet (dvs har högst NPV) beräknas. Resultaten av dessa
beräkningar visas i Figur 4-17 och Figur 4-18. Som framgår av diagrammen är Alternativ
1 det mest fördelaktiga alternativet med nästan 90 % sannolikhet med den lägre
diskonteringsräntan och med ca 60 % sannolikhet med den högre räntesatsen.
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Figur 4-17 Sannolikhet för högsta NPV, räntesats 1,4 %.

Figur 4-18 Sannolikhet för högsta NPV, räntesats 3,5 %.

4.8

Fördelningsanalys
Någon detaljerad fördelningsanalys har inte gjorts i denna studie. Det är dock viktigt att
påpeka att nyttorna av åtgärderna kan komma att tillfalla andra aktörer än de som
bekostar åtgärderna. VA-abonnenterna i Malmö kommer att betala åtgärderna, men
nyttorna till följd av åtgärderna åtminstone delvis kan komma att tillfalla olika privata
aktörer, såsom fastighetsägare, verksamhetsutövare och de som vistas i området för
rekreation mm. Det kan därför vara rimligt att undersöka möjligheter för kompensation,
exempelvis genom gemensam finansiering, för att undvika oönskade fördelningseffekter.
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Slutsatser
Den huvudsakliga slutsatsen från den genomförda kostnads-nyttoanalysen är att Malmö
avloppstunnel är samhällsekonomiskt mera fördelaktig än ett nytt TA-system. Vid både en
låg och en högre diskonteringsränta har tunnelalternativet högre nettonuvärde (NPV).
Beroende på valet av räntesats visar beräkningarna att åtgärderna har olika grad av
samhällsekonomisk lönsamhet. Med en låg diskonteringsränta på 1,4 % (Stern, 2006) är
den förväntade samhällsekonomiska lönsamheten (nettonuvärdet) över den studerade
100-årsperioden:
-

Alternativ 1, Malmö avloppstunnel: ca -10 Mkr (Figur 4-13)

-

Alternativ 2, Nytt tryckavloppssystem: ca -350 Mkr (Figur 4-14)

Alternativ 1 ligger således mycket nära ett 0-värde. Med en högre räntesats på 3,5 %
(Trafikverket, 2016) blir den förväntade samhällsekonomiska lönsamheten över samma
period:
-

Alternativ 1, Malmö avloppstunnel: ca - 660 Mkr

-

Alternativ 2, Nytt tryckavloppssystem: ca -720 Mkr

Malmö avloppstunnel skulle, enligt den genomförda analysen, kunna vara samhällsekonomiskt motiverad. Denna slutsats gäller vid en låg diskonteringsränta där
beräkningarna visar att samhällsekonomisk lönsamhet (NPV>0) uppnås med ca 50 %
sannolikhet (se Figur 4-13).
Bedömningen stärks av förhållandet att det finns betydande nyttor som inte kunnat
kvantifieras i analysen. Exempelvis har inte effekter med avseende på människors
olägenhet av källaröversvämningar, förlorad arbetsinkomst vid avbrott i verksamheter,
effekter på viktiga samhällsviktiga funktioner, såsom framkomlighet för sjuktransporter,
eller åtgärdernas effekter på centrala Malmös utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft
kunnat värderas i denna utredning.
Beräkningarna av åtgärdernas samhällsekonomiska lönsamhet i absoluta termer är
förknippade med stora osäkerheter, dels beroende på osäkerheter i indata till
beräkningarna, dels beroende på valet av diskonteringsränta. Det finns ingen given
räntesats som kan sägas vara allmänt vedertagen i samhället. I denna utredning har
därför två olika räntesatser använts, den av Trafikverket (2016) rekommenderade
räntesatsen för samhällsekonomiska analyser (3,5 %) och den i Stern-rapporten (2006)
rekommenderade räntesatsen för samhällsekonomiska beräkningar av klimateffekter och
åtgärder för att motverka dessa (1,4 %). Det finns i litteraturen en omfattande
argumentation för att använda låga och även över tiden fallande diskonteringsräntor i
samhällsekonomiska beräkningar av effekter som berör framtida generationer och som är
förknippade med osäkerheter, se exempelvis Arrow m fl (2014) och Freeman m fl (2014).
Vid en sammanvägning av den kvantitativa analysen och det faktum att nyttorna med stor
sannolikhet är underskattade är utredningens slutsats att en avloppstunnel är
samhällsekonomiskt försvarbar om en lägre diskonteringsränta än den som
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rekommenderas av Trafikverket tillämpas. Vid en räntesats på 3,5 % (Trafikverket, 2016)
är sannolikheten att samhällsekonomisk lönsamhet (NPV > 0) kan uppnås för
tunnelalternativet avsevärt lägre. För alternativet med nytt TA-system är det enligt dessa
beräkningar osannolikt att samhällsekonomisk lönsamhet skulle kunna uppnås, oavsett
diskonteringsränta.
Det är viktigt att påpeka, som också framgår av ovanstående, att bedömningen om
samhällsekonomisk lönsamhet för de två åtgärdsalternativen beror på vilken värdegrund
som används för diskontering samt om de nyttor som inte kunnat kvantifieras är tillräckligt
stora. Det har inte heller utvärderats om det är acceptabelt att fortsätta använda
nuvarande system med hänsyn till de regelbundna bräddningarna av avloppsvatten till
hamnkanaler eller med hänsyn till de upprepade driftstörningar som förekommer.
Det kan finnas anledning, utöver det som kostnadsnyttoanalysen visar, att genomföra
åtgärder för att förbättra nuvarande system eftersom detta system inte uppfyller de
funktioner som samhället förväntar sig att en VA-infrastruktur ska klara av ur miljö- och
säkerhetssynpunkt.
Resultaten bör därmed främst användas för en rangordning av åtgärdsalternativen än en
utvärdering av samhällsekonomisk lönsamhet i absoluta tal. Analysen visar att om ett nytt
avloppssystem ska utföras så är Malmö avloppstunnel samhällsekonomiskt mera
fördelaktig än ett nytt TA-system.
Osäkerhetsanalysen ger dels en uppfattning om osäkerheten i kostnads-nyttoanalysens
resultat, dels en möjlighet att genom känslighetsanalys identifiera de variabler som bidrar
med störst osäkerhet till slutresultatet. Den känslighetsanalys som genomförts visar att i
investeringskostnaderna, följt av drift och underhållskostnader, ohälsokostnader och
rekreationsvärden (för Alternativ 1) bidrar med de största osäkerheterna till de beräknade
nettonuvärdena. För att åstadkomma en kostnads-nyttoanalys med högre grad av
tillförlitlighet avseende nettonuvärdenas absoluta belopp bör dessa poster utvärderas
mera noggrant.
Någon detaljerad fördelningsanalys har inte gjorts i denna studie. Det är dock viktigt att
påpeka att nyttorna av åtgärderna kan komma att tillfalla andra aktörer än de som
bekostar åtgärderna. VA-abonnenterna i Malmö kommer att betala åtgärderna, men
nyttorna till följd av åtgärderna åtminstone delvis kan komma att tillfalla olika privata
aktörer, såsom fastighetsägare, verksamhetsutövare och de som vistas i området för
rekreation mm. Det kan därför vara rimligt att undersöka möjligheter för kompensation,
exempelvis genom gemensam finansiering, för att undvika oönskade fördelningseffekter.
Slutligen bör det påpekas att kostnads-nyttoanalys endast utgör en, men viktig, del av det
fullständiga beslutsunderlaget rörande vilken framtida lösning för avloppssystemet i
Malmö som bör väljas. Inför det slutliga beslutet måste naturligtvis också andra aspekter
beaktas, exempelvis planfrågor, juridiska förhållanden och människors oro. Kostnadsnyttoanalysen är emellertid en betydelsefull del i det underlag som behövs för en rimlig
och välgrundad användning av samhälleliga resurser.
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