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1.

SAMMANFATTNING

Denna utredning studerar möjligheten att ersätta det befintliga tryckavloppssystemet i Malmö med ett helt nytt system och är en fördjupad utredning av alternativ lösning inom ramen för Malmö avloppstunnel utredningsfas 2.
Dagens tryckavloppssystem består av 8 pumpstationer, varav tre större, och
cirka 19 km ledningar av varierande ålder. Det är drift- och miljömässigt ett osäkert system som behöver förstärkas för att säkra transporten av avloppsvatten
från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk på lång sikt.
Arbetet har gjorts i ett nära samarbete med VA SYDs personal genom ett antal
arbetsmöten och två workshops under 2017.
Ett förslag på ett nytt system har tagits fram där det huvudsakliga sättet att
minska risken för avsättningar är att bygga ledningar speciellt avsedda för att
hantera torrrvädersavrinningen med en mindre dimension. I förslaget ersätts de
befintliga pumpstationerna med helt nya pumpstationer. 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 samma läge
som dagens ledningar.
Kostnaden för investeringen i det föreslagna systemet bedöms uppgå till drygt
1,4 miljarder SEK. Tillsammans med drifts- och underhållskostnaderna för
anläggningarna kommer detta att ge en årskostnad på ca 7 MSEK.
Ett förslag på etappindelning i fyra olika etapper har tagits fram. Under förutsättning att endast en etapp genomförs åt gången, att etappen Turbinen – Sjölunda
bedrivs på två fronter och att man bara har tre månaders uppehåll mellan etapperna bedöms den sammanlagda utbyggnadstiden till drygt fem år.
Ett arbete som detta kommer att påverka trafiksituationen i Malmö under lång tid.
Detta gör också att projektet med stor sannolikhet kommer att påverkas av andra
projekt i Malmö, vilket kan göra att tidplanen för projektet sträcks ut.
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2.

BAKGRUND OCH SYFTE

Malmös tryckavloppsystem är utbyggt under ca 100 år och är i behov av upprustning. Pumpstation Rosendal byggdes 1908, pumpstation Turbinen 1936 och
pumpstation Spillepengen 1963. Ledningsnätet har förändrats fram till 1963 då
Sjölunda reningsverk stod klart.
VA SYD har med anledning av detta startat arbetet med en fortsatt utredning för
Malmö avloppstunnel. Avloppssystemet i centrala Malmö ska ansluta till tunneln,
som planeras ligga på ett djup av 20 – 30 m, som sedan ska leda spillvattnet till
Sjölunda reningsverk.
Parallellt med den fortsatta utredningen av tunneln vill VA SYD utreda möjligheterna att ersätta tryckavloppssystemet med ett nytt tryckavloppssystem som en
fördjupad utredning av alternativ lösning inom ramen för utredningsfas 2.
Denna utredning syftar till att ta fram underlag för fortsatt beslutsprocess och
vidare utredning. Ett nytt tryckavloppssystem analyseras med avseende på byggbarhet, utformning, hydrauliska förutsättningar, kostnader samt tekniska och
ekonomiska risker.
Arbetet med denna utredning har bedrivits i nära samråd med personal från VA
SYD. Nyckelpersoner i utredningen har varit:
Beställarorganisation
Stefan Milotti
Projektledare
VA SYD
Ulf Nyberg
Avdelningschef Avlopps- VA SYD
vatten
Annika Sundström
Teknikstöd, VA
VA SYD
Anders Johansson
Platschef Klagshamn
VA SYD
Kenneth Nilsson
Teknikstöd, El
VA SYD
Christopher Gruvberger
Avdelningschef Miljö,
VA SYD
Strategi och Samordning,
Beställarombud
Hans Nilsson
Beställarstöd
f.d. VA SYD
Jan Hartlén
Beställarstöd
J H Geoconsulting
Konsultorganisation
Peter Magnusson
Anders Densfelt
Kjell Dahlqvist
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3.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR

Det utbyggda tryckavloppssystemet ska ha kapacitet enligt tabell 2.1. Inga separata studier har gjorts i denna utredning för att påverka bräddningarna från
ledningsnätet närmast uppströms pumpstationerna.
Pumpstation

Torrväder idag
(l/s)

Nuvarande Qmax
(l/s)

Framtida Qmax
(l/s)

Turbinen

200 - 475

2500

4000

Rosendal

100 - 280

2500

3000

Spillepengen

120 - 280

1500

1500

Övriga

1500

1500

Totalt

8000

10000

Tabell 2.1 Flöden tryckavloppssystemet.
I bilaga 2 visas flödet från de tre pumpstationerna Spillepengen, Turbinen resp.
Rosendal under den torrvädersperiod som använts för att definiera de flöden som
ledningar ska dimensioneras för med avseende på självrensning.
Idag har tryckavloppssystemet en volym på ca 30 000 m3 som delvis används för
dygnsutjämning eftersom inpumpningen till Sjölunda styr uppdämningen. I denna
utredning har utjämningen inte satts som en dimensionerande faktor.
De befintliga pumpstationerna Turbinen, Rosendal och Spillepengen ersätts av
helt nya pumpstationer med följande utrustning:
• Torruppställda pumpar
• Pumpar i reserv
• Reservkraft för full kapacitet
• Ventilation med luktbehandling
• Toalett
• Anslutning vatten
Flöden från ABMA som tar avloppsvatten från kranskommunerna Lomma,
Staffanstorp samt Burlöv respektive Lunds avloppsvatten från Källby reningsverk
som i framtiden eventuellt planeras att pumpas till Sjölunda lämnas utanför denna
utredning.
Höjdsystemet som används i rapporten är RH2000
Ledningar som tas ur drift förutsätts ligga kvar om de inte tas bort pga. platsbrist.
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NULÄGESBESKRIVNING

4.

Från Malmö stad leds avloppsvattnet via ett självfallssystem till pumpstationer
som pumpar det vidare till Sjölunda avloppsreningsverk. Cirka 90 % av Malmöbornas avlopp avleds norrut mot pumpstationerna inom Sjölundaverkets upptagningsområde.
Tryckavloppssystemet omfattar totalt ca 19 km tryckavloppsledningar och åtta
pumpstationer varav de tre största är Turbinen, Rosendal och Spillepengen.
Tryckledningen från Spillepengen ansluter till Rosendal i Flintrännegatan. Till
TA-systemet är fem mindre pumpstationer anslutna. I Figur 4.1 visas läget för
det befintliga tryckavloppssystemet. I bilaga 1 visas en schematisk översikt över
det befintliga tryckavloppssystemet.

Sjölunda

P5

Spillepengen

P4
P3
P2
P1

Rosendal

Turbinen

Figur 4.1 Befintligt TA-system.
De pumpstationer som finns i hamnen och som är anslutna till tryckavloppssystemet, vars läge framgår av figur 4.1, är:
P1
P2
P3
P4
P5

Pumpstation Carlsgatan
Pumpstation Frihamnsallén
Pumpstation Skruvgatan
Pumpstation Borrgatan/Kosterögatan
Pumpstation Flintrännegatan/Blidögatan

De befintliga ledningarna i TA-nätet benämns enligt tabell 4.1 nedan.
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Pumpstation

Benämning

Dimension
(mm)

Turbinen

Norra

1200

Turbinen

Södra

1200/1600

Rosendal

Rosendal

1200+1600/2000

Spillepengen

Spillepengen

900+1000/1000

Tabell 4.1 Befintliga ledningar i TA-nätet
Ledningarna ligger alla i princip horisontellt, på en vattengång av ca 0 möh. Avsaknaden av lutning och deras stora dimension gör att vattenhastigheten inte är
tillräckligt hög under normalt flöde för att ledningarna ska vara självrensande. Systemet är utbyggt med flertalet så kallade dykare där ledningarna lokalt går lägre
för att undvika hinder för att sedan gå upp till samma nivå som tidigare, t.ex.
under kanalerna. I dessa dykare ansamlas stora mängder fasta föroreningar som
det krävs höga flöden för att förflytta. Det finns inga punkter på ledningarna där
man kan gå ner och inspektera eller utföra rensningar.
Läget för dykarledningar redovisas i tabell 4.2 samt i bilaga 1 Systembeskrivning.
Ledning

Läge

Turbinen

Citadellsbron resp. Suellsbron

Rosendal

Bangården samt vid korsningen av Turbinenledningarna vid
Ulvögatan)
Korsning av Norra och Södra vid Borrgatan samt vid kraftverket

Spillepengen

Tabell 4.2 Befintliga dykarledningar i TA-nätet
De luftare som finns på systemet är dels av principen svalltorn med förbindelse med
atmosfären, dels luftningsventiler. Funktionen i luftningsventilerna är dålig pga. igensättningar.
Tryckmätningar på ledningarna finns på ett flertal punkter, bl.a. vid Carlsgatan, Skruvgatan samt utanför Sjölunda.

4.1.

Pumpstationer

Turbinen som i sin första del är byggd 1936 drivs med 8 st pumpar som leder avloppsvattnet vidare via två separata tryckledningar (1200 + 1200) fram till Skruvgatan
och två ledningar (1200 + 1600 mm) till reningsverket. Från denna pumpstation leds
ca 40 % av det totala avloppsvattenflödet till Sjölunda. Bräddningen från denna station leds till Malmös kanalsystem. Pumpstation är försedd med ett nödutlopp som ska
användas vid driftsstörning på tryckavloppsnätet. Flödet från nödutloppet mynnar ut i
Turbinkanalen.
Rosendal är byggd 1908 och drivs med 5 st pumpar som leder avloppsvattnet vidare
via en separat 2000 mm tryckledning till reningsverket. Korsningen med bangården
sker i två ledningar (1200 + 1600) mm. 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 denna station sker till Malmös kanalsystem och till Sege kanal.
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Spillepengen är byggd 1963 och drivs med 5 st pumpar med två ledningar fram till
Fårögatan (900 + 1000 mm) och efter detta en trycksavloppsledning (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 är mycket mindre och står för ca 5
% av det totala flödet till Sjölunda.
För tillsyn och enklare reparationer används idag ca 1,5 heltidstjänst.
I tabell 3.3 visas budgeterade underhållskostnader exkl. personal samt energikostnaden för de tre stora pumpstationerna.
Pumpstation

Underhåll
(MSEK)

Energi
(MSEK

Turbinen

1,5

1,9

Rosendal

0,8

0,8

Spillepengen

0,6

0,7

Tabell 4.3 Budgeterade driftskostnader pumpstationer 2017

4.2.

Avloppsledningar

Ledningarna från pumpstationerna är sammankopplade i ett system som gör att
dessa kan kommunicera med varandra. Normalt sett är förbindelserna stängda så att
Turbinen pumpar i separata ledningar direkt till Sjölunda, dock är flera mindre pumpstationer anslutna till dessa ledningar.
Ledningssystemet kan förenklat beskrivas bestå av 3 st större ledningsstråk dimension mellan 600 mm upp till 2000 mm. Trycket i ledningarna ökar ju mer vatten som
ska transporteras i dessa. Kapaciteten i systemet begränsas av såväl ledningarnas
dimension som pumparnas kapacitet att pumpa mot tryck.
Tryckavloppssystemets olika delar är dimensionerade för ett visst tryck under drift
som medger ett visst maximalt flöde. När tillrinningen från det kombinerade ledningsnätet till pumpstationerna överskrider tryckavloppssystemets kapacitet avlastas systemet genom bräddning vid respektive ansluten pumpstation. Alla pumpstationer som
är anslutna till tryckavloppssystemet påverkas vid högre flöden av rådande tryck i
systemet eftersom de är sammankopplade vid inloppet till Sjölunda.
I tabell 4.4 visas vad hastigheten i de befintliga ledningarna skulle bli vid framtida
dimensionerande flöde. För de mindre pumpstationerna har det ansatts att halva flödet är anslutet till Turbinen och halva till Rosendal.
Pumpstation/ledning

Lednings-dimension
(mm)

Dim flöde
(l/s)

Hastighet vid
dim flöde
(m/s)

Turbinen

1200 + 1200/1600

4750

2,1/1,5

Rosendal

2000

3750

1,2

Spillepengen

1000

1500

1,9
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Flintrännegatan Sjölunda

2000

5250

1,7

Tabell 4.4. Hastighet i bef. ledningar vid framtida dimensionerande flöden.

4.3.

Nuvarande drift

De förbindelser som finns mellan Rosendal och Norra resp. Södra Turbinenledningen
samt mellan Spillepengen och Södra står normalt sett stängda. De öppnas bara vid
underhåll. Det görs inte någon prioritering mellan flödena från de olika pumpstationerna under drift.
Ett stort driftproblem med systemet är de stora mängderna sand och rens som kommer i samband med stora nederbördstillfällen, speciellt efter torrvädersperioder. Ansamling av sand och rens sker framförallt i anslutning till de dykarledningar som finns.
Som framgår av tabell 4.5 är den högsta hastigheten som uppnås i ledningarna under
en torrväderssituation väsentligt lägre än de 0,6 m/s som rekommenderas i Svenskt
Vatten P110 för självrensning i ledningar med fylld sektion.
Pumpstation

Ledningsdimension
(mm)

Maxflöde torrvädersdygn
(l/s)

Max hastighet
torrvädersdygn
(m/s)

Turbinen

1200 + 1200/1600

475

0,2

Rosendal

2000

280

0,1

Spillepengen

1000

280

0,35

Flintränneg. Sjölunda

2000

560

0,2

Tabell 4.5. Kontroll av självrensning befintliga ledningar
Möjlighet finns att vid Turbinen prioritera från vilken inkommande ledning (spill eller
kombinerat) som pumpning vidare ska ske. Vid alltför höga nivåer går det dock inte
längre att prioritera, eftersom kommunikation finns mellan sumparna.
Bräddning sker från pumpstationerna innan ledningarna är maximalt belastade (pumparnas maxtryck). Trycket i utgående ledning vid Turbinen är 6 – 7 mvp vid bräddning.
Det har inte kommit in klagomål på dålig lukt i anslutning till luftningsanordningarna.
Problemen med det nuvarande systemet går att sammanfatta i bland annat
• Ledningarna ligger i mark som staden vill förändra användandet av på ett
sätt som riskerar att påverka ledningarna och stadsplaneringen
• De låga flödeshastigheterna under torrväderssituationer gör att avsättningar sker i ledningarna, troligen speciellt i anslutning till de dykarledningar som finns i systemet. Detta leder i sin tur till s.k. first flush när
en flödestopp kommer, något som i sin tur orsakar bräddningar vid
reningsverket.
• Känslighet för ledningshaveri i vissa avsnitt som t.ex. från Rosendal under
bangården.
• Svåråtkomligt för driftåtgärder.
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5.

ALTERNATIVA SYSTEMLÖSNINGAR

5.1.

Inledning

För att undvika avsättningarna i ledningarna finns två alternativa lösningar:
• Galler med renshantering i pumpstationerna minskar mängden avsättningsbart
• Hastigheten i ledningarna ökas så att de avsättningar som skett under
perioder med låga hastigheter transporteras vidare mot Sjölunda
Att installera galler med renshantering bedöms av VA SYD som en lösning som
medför mycket transporter genom staden samtidigt som risken för störning av
närliggande fastigheter ökar. Denna lösning har därför valts bort i den fortsatta
utredningen.
I P110 rekommenderas att hastigheten i tryckledningar och dykarledningar som
går med fylld sektion skall uppgå till 0,6 m/s för att nå självrensning. Utifrån nuvarande maxflöde under torrvädersperiod kan max ledningsdimension då man
någon gång per dygn når självrensning beräknas, se tabell 5.1.
Pumpstation

Maxflöde torrvädersdygn
(l/s)

Hastighet självrensning
(m/s)

Max innerdimension en
ledning
(m)

Turbinen

475

0,6

1,0

Rosendal

280

0,6

0,8

Spillepengen

280

0,6

0,8

Tabell 5.1. Max ledningsdimension för att nå självrensning.
Om flera separata ledningar läggs för att öka hastigheten så att självrensning
uppnås i ledning minst en gång per dygn under torrvädersperiod så kan man
välja att antingen ha alla ledningar av samma storlek eller ha en ledning för torrväderssituationen kompletterat med större ledningar för det dimensionerande flödet. Oavsett kommer det att uppstå en situation där spillvatten blir stående i de
ledningar som inte används. Planering måste göras för omsättning av vatten i
ledningarna. Om flera ledningar läggs av samma dimension kan omsättning
under torrväderssituationer ske genom att man växlar vilken av ledningarna som
används.
Möjligheten att nå självrensning kan också ökas genom att det finns magasin/pumpsump där man kan spara upp avloppsvatten så att pumpning med högre
flöde kan ske under en längre tid.

5.2.

Undersökta ledningssträckningar

Ett flertal tänkbara ledningssträckningar har undersökts som möjliga för nya ledningar.
Flera olika innefattade sjöledningar i hamnområdet. Vid diskussion med Copenhagen Malmö Port konstaterades att djupet i de flesta delarna av hamnen är ca
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10 m och muddring sker på ett sätt som kommer att kräva kraftiga skydd motsvarande att ledningarna borras under botten i hamnbassängerna. Eftersom
detta skulle innebära att ledningarna hamnade på ett mycket stort djup ströks
dessa sträckningar som alternativ.
Möjliga ledningssträckningar genom att lägga ledningar i kanalen i kombination
med delar av Inre hamnen för att nå Nyhamnen studerades också. Dock innebär
den kommande exploateringen av Nyhamnen en stor osäkerhet om var nya ledningar kan läggas.

Figur 5.1. Undersökta ledningssträckningar

5.3.

Alternativ A

Helt nya ledningar läggs i en ny sträckning från Turbinen via Rosendal och Spillepengen till Sjölunda, se figur 5.2.
I detta alternativ måste en ny ledning i mindre dimension läggas från Carlsgatan
till Sjölunda för att samla upp flödet från de mindre pumpstationerna.

Figur 5.2. Principskiss alternativ A.
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En begränsning finns vid korsningen med Västkustvägen eftersom den nya bron
vid Spillepengens trafikplats har ett begränsat antal befintliga genomföringar och
begränsat utrymme för nya.

5.4.

Alternativ B

Nya ledningar läggs från varje pumpstation till Sjölunda och följer i huvudsak
samma sträckningar som befintliga ledningar. Pumpstationerna i hamnen ansluts
till den nya torrvädersledningen mellan Turbinen och Sjölunda.

Figur 5.3 Principskiss alternativ B.

5.5.

Alternativ C

Alternativ C innebär att torrvädersledning läggs från Turbinen till Rosendal. Vid
torrväder pumpas vattnet 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 pumpasalltavloppsvatten direkt från Turbinen mot Sjölunda.
Nya ledningar läggs från Rosendal till Spillepengen och befintliga ledningar från
Spillepengen till Sjölunda ersätts med nya ledningar.
En ny ledning i mindre dimension läggs parallellt med de nya högflödesledningarna från Carlsgatan till Sjölunda för att samla upp flödet från de mindre pumpstationerna.

Figur 5.4. Principskiss alternativ C.
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5.6.

Diskussion

Tre huvudalternativ till ledningsdragning har tagits fram.
Alternativ A
En fördel med alternativ A, där hela flödet från Turbinen och Rosendal leds till
Spillepengen, är att man kommer bort från Nyhamnen med stora ledningar vilket
kan underlätta den framtida utvecklingen av området.
Nackdelen med alternativ A är utrymmesbehovet, det bedöms inte vara realistiskt
att dra fram detta stora ledningspaket i Stockholmsvägen och/eller Lundavägen.
Vidare innebär korsningen av Västkustvägen en trång sektion där det blir mycket
svårt att komma fram med det stora antalet ledningar. Även om man skulle kunna
ersätta ett par mindre ledningar med en större kommer det fortfarande att ta relativt stor plats.
Med detta som bakgrund föreslås att detta alternativ inte utreds vidare.
Alternativ B
Det relativt stora antalet parallella ledningar i alternativ B från Turbinen till
Sjölunda som är aktuellt kan inte läggas i en sträckning utan måste fördelas i två
parallella sträckningar, en sträckning i samma läge som de befintliga ledningarna
och en sträckning norr om detta. Detta innebär ett försvårande för planerna för
Nyhamnen.
Alternativ B innebär också att korsningen med bangården vid Rosendal kvarstår.
Troligen måste dessa ledningar i något läge förses med skyddsrör även på den
sträcka där detta inte finns idag.
Alternativ C
Alternativ C innebär att de stora ledningarna från Turbinen till Sjölunda belastas
med betydligt mindre mängder avsättbart. För att ytterligare minska riskerna för
avsättning kan man styra så stort flöde som möjligt till dessa ledningar när de
används, detta för att få upp hastigheten i ledningarna så att risken för avsättning
minskar.
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 TurbinenSjölunda.
I alternativ C måste en ledning i mindre dimension läggas från Carlsgatan till
Sjölunda för att samla upp flödet från pumpstationerna P1 – P5 i hamnen (se
kapitel 4).
Detta alternativ kan byggas ut etappvis.
Om Turbinens pumpstation samt ledningen mellan Turbinen och Rosendal byggs
först finns chans till för att få en förbättring redan innan en stor del av ledningsarbetena är gjorda. Denna åtgärd medför att spillvatten med större mängder fasta
föroreningar kan ledas i den nya torrvädersledningen till Rosendal. Detta gör
även att flödet från Rosendal till Sjölunda ökar vid torrväder, vilket minskar risken
för avsättningar.
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En förutsättning för att Rosendals flöde ska kunna pumpas till Spillepengen är att
ny pumpstation och de nya ledningarna från Spillepengen till Sjölunda är färdigställda. Därför bör Spillepengen/Sjölunda ledningarna byggas i en etapp efter
Turbinen/Rosendal.
Beroende på om befintliga korsningar med stambanan och Västkustvägen ska utnyttjas kan det bli störningar i driften under byggnationen av denna etapp.
Efter att Spillepengen/Sjölunda är färdig bör pumpstation och ledning mellan
Rosendal och Spillepengen byggas. Ledningssträckningen skulle kunna byggas
ut tidigare om det finns fördelar att genomföra ledningsförläggningen i samband
med något av Malmö stads projekt. Dock kan den först kopplas in när Spillepengens pumpstation och ledning är klar. Utbyggnaden bör inte störa befintlig
drift mer än vid omkoppling mellan den befintliga pumpstationen och den nya
pumpstationen.
Sist kan ledningen mellan Turbinen och Sjölunda bytas ut till större dimension.
Arbetena med denna del kan om möjligt samordnas med andra projekt inom
Malmö stad om de ligger rätt i tid.
Utifrån detta resonemang föreslås att den fortsatta utredningen koncentreras till
alternativ C.
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6.

FÖRESLAGET ALTERNATIV

6.1.

Principutformning

I detta alternativ har inte lagts in några sammankopplingar mellan parallella ledningar. Detta eftersom det bedöms som osannolikt att behovet kommer att finnas
att man behöver åtgärda bägge de parallella ledningarna samtidigt på två olika
ställen så att det skulle vara något behov av att flytta vatten mellan ledningarna.
Avstängningsmöjligheter på ledningarna ska finnas på utgående ledningar från
pumpstation, vid övergång till självfall/inlopp till pumpstation samt före och efter
dykarledning.

6.1.1.

Turbinen - Rosendal

Etappen är ca 3100 m lång och genomförandetiden bedöms till ca 18 månader.
Två ledningar vardera dimensionerade för torrvädersflöde (Ø800) byggs från Turbinen till Rosendal. Ledningarna läggs i Malmöhusvägen, N Vallgatan och Byggmästargatan. Korsning av kanalen sker på två ställen, vid gamla hovrätten och
vid Malmö roddklubb.

Figur 6.1. Etapp Turbinen – Rosendal
En ledning används i taget för att uppnå självrensning. Med ett torrvädersflöde på
180 - 475 l/s kommer hastigheten i ledningen kommer att variera mellan 0,4-0,9
m/s vid normala dygn utan nederbörd.
Profilen för ledningen är flack och endast vid passagerna under Malmö kanal
kommer profilen att förändras, se principsektion i bilaga 6. Pumpstationen kommer att behöva arbeta upp ett tryck mellan 1 - 3 mvp för att övervinna tryckförlusterna i ledningen. Till detta kommer den statiska höjden mellan nivån i sumpen till
nivån på ledningen, ca 3 meter.
Vardera ledningen skulle ha en kapacitet på ca 900 l/s om man tillät en tryckförlust på 3,5 ‰, motsvarande 10 mvp. Detta skulle dock kräva andra pumpar än
de som är medräknade i kostnadsberäkningen.
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6.1.2.

Rosendal - Spillepengen

Etappen är ca 2500 m lång och genomförandetiden bedöms till ca 12 månader.
Två ledningar (1 st Ø1400 och 1 st Ø1000) byggs från Rosendal till Spillepengen.
Ledningarna läggs i Stockholmsvägen, Krusegatan och längs järnvägen fram till
Spillepengen.

Figur 6.2. Etapp Rosendal - Spillepengen
Den mindre ledningen är tänkt att användas vid torrvädersflöde. Torrvädersflödet
varierar mellan 280 - 750 l/s vilket ger en hastighet på mellan 0,4 - 1 m/s.
Profilen är flack och inga höjdpunkter passeras på vägen. Pumpstationen kommer att behöva jobba upp ett tryck mellan 0,5 - 2 mvp för att övervinna tryckförlusterna i ledningen.
Vid dimensionerande flöde 3000 l/s kommer båda ledningarna att utnyttjas. Fördelningen av flödet mellan ledningarna kommer att bli ca 900 l/s i ledningen med
diameter 1000 mm och 2100 l/s i ledningen med diameter 1400 mm. Detta ger ett
tryck som pumparna ska övervinna på ca 2,5 mvp. Hastigheten i ledningarna
kommer att ligga på ca 1,5 m/s.
Den statiska nivåskillnaden från sumpen till nivån på ledningen är ca 3 meter
beroende på vattennivå i sumpen.
Om man önskar ett högre flöde i ledningarna och kan tillåta en hastighet på ca 2
m/s i ledningarna uppnås ett på 4500 l/s med en tryckförlust på ca 8,5 mvp. Detta
skulle dock kräva andra pumpar än de som är medräknade i kostnadsberäkningen. Det kräver ju också en ökad kapacitet i de efterföljande delarna av systemet.
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6.1.3.

Spillepengen - Sjölunda

Etappen är ca 1600 m lång och genomförandetiden bedöms till ca 7 månader.
3 ledningar (1 st Ø1200 och 2 st Ø1400) byggs från Spillepengen till Sjölunda.
Ledningarna korsar stambanan och Västkustvägen och går vidare i Fårögatan,
Borrgatan och Spillepengsgatan.
Korsningarna med stambanan och Västkustvägen förutsätt ske med hammarborrning.

Figur 6.3. Etapp Spillepengen - Sjölunda
Den mindre ledningen är tänkt att användas vid torrvädersflöde. Torrvädersflödet
varierar mellan 420 - 1030 l/s vilket ger en hastighet på mellan 0,4-1 m/s.
Profilen är flack och inga höjdpunkter passeras på vägen. Dock kommer nivån i
intagspumpstationen att inverka på vilket tryck som måste uppnås med pumparna i Spillepengens pumpstation. Nivån i intagspumpstationen kommer variera
mellan -0,5 till +5,6. Pumparna kommer att behöva jobba upp ett tryck mellan 0,3
- 1,5 mvp för att övervinna tryckförlusterna i ledningen. Utöver detta ska mottrycket från vattennivån i intagspumpstationen läggas till (ca 2,5 meter vid hög
nivå).
Den statiska nivåskillnaden från sumpen till nivån på ledningen är ca 3 meter
beroende på vattennivå i sumpen.
Vid dimensionerande flöde 4500 l/s kommer alla tre ledningarna att utnyttjas. Fördelningen av flödet mellan ledningarna kommer att bli ca 1100 l/s i ledningen
med diameter 1200 mm och 2000 l/s i ledningar med diameter 1400 mm. Detta
ger ett tryck som pumparna ska övervinna på ca 2 mvp. Hastigheten i ledningarna kommer att ligga på ca 1,3 m/s.
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Om man önskar ett högre flöde i ledningarna och kan tillåta en hastighet på ca 2
m/s i ledningarna uppnås ett flöde på ca 8000 l/s med en tryckförlust på ca 5
mvp. Detta skulle dock kräva andra pumpar än de som är medräknade i kostnadsberäkningen. Det kräver ju också en ökad kapacitet i de efterföljande
delarna av systemet.

6.1.4.

Turbinen - Sjölunda

Etappen är ca 6300 m lång och genomförandetiden bedöms till ca 54 månader
om man arbetar på en front. Det bedöms som troligt att denna etapp drivs på två
fronter, vilket skulle halvera genomförandetiden till 27 månader.
Ledningarna dimensioneras för ett maximalt flöde på 4 m3/s. Ledningarna
används bara vid högflöden.
På sträckan Turbinen/Sjölunda byts de befintliga ledningarna ut till 2 st ledningar
Ø1400. Ledningarna läggs i samma sträckning som de befintliga.

Figur 6.4. Etapp Turbinen - Sjölunda
Ledningarna är tänkta att användas till högflödessituationer. Det dimensionerande flödet är 4000 l/s. Profilen är flack förutom vid 2 st dykarledningar vid
Citadellsbron respektive Suellsbron. Då ledningarna är kopplade direkt till
inloppspumpstationen kommer nivån i denna att inverka på nödvändigt tryck som
pumparna i Turbinen ska uppnå. Nivån i intagspumpstationen kommer variera
mellan -0,5 till +5,6.
Flödet i ledningarna kommer att vara 2000 l/s i vardera ledningen. Detta kommer
att ge en hastighet på 1,3 m/s och en tryckförlust på ca 7,5 mvp. Den statiska
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höjden som ska pumpas består i nivåskillnaden mellan nivån i Turbinens pumpsump och nivån i intagspumpstationen. Denna kan som störst vara ca 7,5 m.
Om man önskar ett högre flöde i ledningarna och kan tillåta en hastighet på ca 2
m/s i ledningarna uppnås ett maximalt flöde på ca 6000 l/s med en tryckförlust på
ca 17 mvp. Detta skulle dock kräva andra pumpar än de som är medräknade i
kostnadsberäkningen.

6.1.5.

Pumpstationer

Pumpstationerna är utrustade med 3 st torrväderspumpar och 3 st regnväderspumpar och dimensionerade med 50 % redundans på pumpkapaciteten. Stationerna är utrustade med ”cross over” ventiler vilket innebär att pumparna kan vara
är anslutna till flera olika utloppsledningar.
I stationerna finns reservkraft och lågspänningsställverk samt komplett styr- och
övervakningssystem.
Varje pumpenhet är utrustade med skjutspjällventiler med el-ställdon, flödesmätare, frekvensomformare, expansionsbälgar, avluftnings- och tömningsventil
samt klaffbackventil.
Sumpen är uppdelad i två sektioner, så att underhåll av sumparna kan genomföras vid torrvädersperioder. Varje sump är utrustad med en automatisk spolkanon som tvättar ren sumpen.
Pumpstationens överbyggnad består av stålstativ som bekläds med ”Paroc” element. I överbyggnaden inryms el-rum för apparatskåp och övervakningssystem.
Ventilationsutrymme med fläktaggregat och utsugningsfläkt med kolfilter. Uppvärmning av stationen sker med fjärrvärme. I pumpstation inryms även toalett
med duschutrymme.

6.2.

Konflikter med trafik och ledningar

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
- Carlsgatan
Vissa korsningspunkter med andra ledningsslag kommer att innebära att noggranna undersökningar inför projekteringen görs. Bl.a. kan nämnas:
- Fjärrvärmeledningar i Spillepengsgatan
- Kylvattenledning i Flintrännegatan
För att skapa utrymme för att kunna lägga de nya tryckavloppsledningarna kommer ett stort antal ledningar att behöva läggas om. I tabell 6.1 redovisas de
längsgående ledningar som måste läggas om. Korsande ledningar är inte medtagna i denna sammanställning.
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Turbinen –
Rosendal

Rosendal Spillepengen

Spillepengen –
Sjölunda

Turbinen –
Sjölunda

(m)

(m)

(m)

(m)

Spillvatten

1215

20

160

3345

Dagvatten

1870

360

285

2085

Vatten

160

50

160

1415

Gas

445

0

0

900

Fjärrvärme

0

0

0

900

Kulverterad
bäck

0

500

0

0

Tabell 6.1 Längsgående ledningar som läggs om i det föreslagna alternativet.

6.3.

Åtgärder för drift

För att förbättra driftssituationen i ledningarna föreslås att möjligheter för underhåll byggs in för de nya ledningarna, se nedan.

6.3.1.

Spolning av dykarledningar

För att möjliggöra spolning av dykarledningarna sätts på varje dykarledning ett Trör med en stigare Ø 1000 med bultat lock. På locket finns anslutning Ø50 med
kulventil och slanganslutning. Detta för att kunna kontrollera att det inte finns
tryck på när man börjar demontera locket.
Före och efter dykarledningen sätts ventil som möjliggör att dykarledningen via Trören kan tömmas för inspektion.
Spolning med spol- och sugbil bedöms kosta ca 10 kSEK per dykarledning.

6.3.2.

Luftning

Luftningen av ledningar föreslås att fungera i princip som idag. I den översiktliga
höjdsättning som gjorts till denna rapport finns inga tydligt definierade höjdpunkter på ledningarna. Eftersom funktionen på ledningarna blir något
annorlunda än idag, då ledningarna inte kommer att ha en lika tydlig utjämningsfunktion, blir troligen behovet av luftningen inte lika stor.
Luftningsventiler sätts uppströms dykarledningar för att få ut driftluft, luftningstorn
placeras där tryckledningar får en självfallsfunktion.

6.4.

Utbyggnadsetapper med bedömd byggtid

En föreslagen etappindelning har tagits fram och redovisas nedan. Den föreslagna ordningen bygger bara på den lämpliga ordningen mellan etapperna relativt varandra. Någon hänsyn till andra projekt, när ett ökat flödesbehov finns i en
viss pumpstation, mm har inte tagits vid prioriteringen.
För att förbereda projektet, samordna med övriga projekt inom staden och för att
undersöka vissa av de punkter som nämns i kapitel 10 krävs att en förprojektering görs. En genomförandetid för detta har ansatts till nio månader.
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6.4.1.

Turbinen samt ledning till Rosendal

Genom att leda om torrvädersflödet från Turbinen i nya ledningar till Rosendal
kommer situationen i TA-systemet att förbättras. De stora ledningarna från Turbinen belastas inte längre med så mycket fasta föroreningar som kan sedimentera
och ledningen från Rosendal får en högre hastighet som bör minska sedimentationen i denna.
Noteras ska dock att ledningarna från pumpstationerna i Hamnen kommer att
vara anslutna till ledningarna från Turbinen till Sjölunda och här kommer det att
vara risk för sedimentation och ev. svavelvätebildning.
Bedömd entreprenadtid: 18 månader

6.4.2.

Spillepengen samt ledning till Sjölunda

För att möjliggöra en anslutning från Rosendal till Spillepengen måste det finnas
möjlighet att leda vattnet vidare, varför denna del måste bygga först.
Bedömd entreprenadtid: 7 månader

6.4.3.

Rosendal samt ledning till Spillepengen

Genom byggande av denna etapp möjliggörs att allt torrvädersflöde från Turbinen
och Rosendal leds via Spillepengen. Detta gör också att ledningarna under bangården vid Rosendal tas ur drift.
Bedömd entreprenadtid: 12 månader

6.4.4.

Turbinen till Sjölunda inkl. ledningar från pumpstationer i Hamnen

Genom byggande av denna etapp ökas kapaciteten att pumpa från Turbinen vid
regn.
Bedömd entreprenadtid: 27 månader förutsatt att arbetet bedrivs på två fronter.
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7.

RISKBEDÖMNING

Nedan har en sammanställning gjorts av faktorer som kan påverka projektet ur
såväl ekonomisk som tidsmässig aspekt. I avsnitt 7.2 diskuteras risker i entreprenadskedet mer ingående. Särskilt riskpåslag redovisas emellertid inte.

7.1.

Risker - Övergripande

Kapacitet VA SYDs organisation
En viktig faktor är att VA SYD har kapacitet att leda ett stort projekt som detta,
speciellt som det med stor sannolikhet kommer att sammanfalla tidsmässigt med
andra stora projekt som t.ex. anslutning av Källby till Sjölunda. Detta kommer att
ställa stora krav på VA SYD, såväl personellt och organisatoriskt som ekonomiskt, vilket kan påverka projektets genomförande tidsmässigt.
Erfarenheten från andra stora projekt är att den enskilt största risken i projekten
är den egna organisationen - att tillräcklig kapacitet och kompetens sätts av till
projektet.
Påverkan Malmö
Ett projekt av denna storleksordning kommer att påverka infrastrukturen i Malmö
under lång tid. Detta innebär också att andra stora projekt i staden (t.ex. exploateringar som Nyhamnen, utbyggnad hamnen, gatuprojekt, stora evenemang
m.m.) kommer att styra när olika delar av projektet kan genomföras. Ett i tiden
näraliggande projekt som kan komma att påverka är ombyggnaden av Citadellsvägen som är planerad att vara klar år 2020.
Tillståndsfrågor
En förutsättning för projektet är tillstånd för arbete i vatten för att kunna korsa
kanalen. Detta innebär att vattenflödet i kanalen stoppas i storleksordningen en
månad för varje korsning. Detta kan innebära att insatser (t.ex. rundpumpning
eller liknande) krävs som inte är medtagna i kostnadsbedömningen
Arkeologi
De aktuella ledningssträckningarna passerar i vissa fall delar av Malmö som kan
vara intressanta ur arkeologisk synpunkt. Som exempel kan nämnas Norra Vallgatan där man tidigare påträffat delar av en gammal stadsmur.
I denna utredning har inte inventerats vilka delar som tidigare grävts ur och var
det kan komma att behövas fördjupade arkeologiska undersökningar.
Korsningar järnväg
Etappen från Spillepengen till Sjölunda innehåller korsningar av stambanan,
något som kräver en långsiktig planering för att få tillstånd för. Tidpunkten för när
denna korsning kan utföras kommer att styra projektet.
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Myndighetsbeslut
Om det under planeringen kommer fram krav t.ex. på att bräddningen från systemet ska minskas kan det medföra ökade kostnader i form av större pumpstationer och ledningar.

7.2.

Risker - Entreprenadskede

Geoteknik och masshantering
Det har inte gjorts någon geoteknisk undersökning som grund för denna utredning. Det finns därför risk för att förhållandena är sämre än vad som antagits
vilket fördyrar entreprenadkostnaden. Detsamma gäller för de massor som grävs
ur kanalen vid korsningar. Dessa våta massor kan vara svårhanterliga.
Grundvatten
I kostnadsbedömningen har åtgärder för länshållning av schakten tagits med.
Skulle grundvattensänkning krävas tillkommer en kostnad på i storleksordningen
500 kr/löpmeter schakt, vilket om det behövs i hela schakten skulle innebära en
kostnad på ca 7 MSEK.
Skador på byggnader
Schakten sker på delar av sträckan i nära anslutning till byggnader som skulle
kunna riskera en skada, vilket i sin tur kan medföra stora kostnader.
Föroreningar
Stor del av de planerade ledningssträckningarna kommer att gå genom utfylld
mark. Detta gör att sannolikheten för att man kommer att påträffa förorenade
massor är stor.
I riskbedömningen är medtaget att 10 % av borttransporterade schaktmassor är
förorenade och behöver behandlas för en kostnad av 1000 kr/ton. Denna andel
är satt som en ansats, någon studie av tidigare markundersökningar har inte
gjorts, vilket gör att det verkliga utfallet kan vara både högre och lägre.
Föroreningar kan göra att länshållningsvattnet från schakten måste behandlas
innan det leds vidare. Erfarenhetsmässigt bedöms kostnaden för rening av länshållningsvatten mellan variera mellan 3 – 90 kr/m3 beroende på typ av förorening,
under hur lång tid reningsanläggningen krävs, mm. I kostnadsbedömningen är
medtaget att för 10 % av genomförandetiden krävs en reningsanläggning. Beroende på föroreningarna i marken kan det behövas andra typer av reningsanläggningar eller under andra tider än det antagna.
Utöver rena kostnader för omhändertagande kan föroreningar också orsaka förseningar/stopp dels genom att beslut om hur man ska hantera föroreningarna ska
tas, dels kan det krävas urgrävning utanför den planerade schakten vilket kan försena arbetet.

1708 PM Systemlösning

Version: 0.6 Datum: 2018-01-26

25(33)

Driftstopp
Oförutsedda driftstopp kan inträffa t.ex. på grund av klimatet, att arkeologiska
fynd görs i schakten och liknande. Ett driftsstopp bedöms kosta 80 – 100 000
SEK/dag. I kostnadsbedömningen har ett driftstopp längre än 15 dagar lagts in
per etapp, men risken finns att fler inträffar.
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8.

KOSTNADSBEDÖMNING

8.1.

Entreprenadkostnad

En bedömning har gjorts av entreprenadkostnaden, dvs. den kostnad som ett
anbud från entreprenör skulle hamna på. I kostnaden har tagits med kostnad för
en förväntad risk, se nedan. Detta för att täcka upp för de risker som bedöms så
sannolika att de i någon omfattning kommer att inträffa.
Genomförande
Det planerade utförandet följer utformning enligt AMA. Vid beräkningen av
schaktmängder har schaktslänter med lutning 2:1 förutsatts.
Kostnadsbedömning bygger på att hela gatuavsnittet är avstängt. Vid nyanläggning stängs en sträcka på ca 100 m av i taget, vid omläggning av ledning mellan
Turbinen och Sjölunda ca 200 m i taget.
Arbetet sker i två omgångar där ett lag går före och lägger om alla de längsgående ledningar som krävs, efter detta arbete görs en enklare återställning utan
att t.ex. kantsten sätts. Därefter kommer laget som lägger de nya ledningarna.
I kostnadsbedömningen är medtaget kostnader för omläggningen av alla VA-ledningar som krävs. För övriga ledningsslag är bara kostnaden för schakt och fyll
medtaget, medan omläggningen av gas-, fjärrvärme- m.fl. ledningar ligger utanför
(eftersom ledningsägarna utför denna omläggning med egna entreprenörer).
För alla ledningarna i TA-systemet har förutsatts att de läggs GAP (glasfiberarmerad plast). Anledningen är dels kostnaden, dels att den tunna godstjockleken gör att de i de fall där de ersätter befintliga ledningar i samma sträckning
bedöms kunna ökas i dimension utan att ta mer utrymme.
I kostnadsbedömningen är medtaget återställning av gator och andra ytor till
Malmö stads standard.
Totalt är det medräknat 82 stöd för att ta upp krafter i ledningarna vid böjar och
liknande. Kostnaden varierar mellan 300 – 600 000 SEK per stöd.
Korsning av kanalen
Vid korsning av kanalen har förutsatts en dubbelsidig spont så att schakt och ledningsbyggande kan ske i torrhet. Det är också medräknat betongplattor för att förhindra uppflytning av ledningarna.
Schakt
I kostnadsbedömningen har förutsatts att alla massor transporteras ut till hamnen
och ersätts med nya massor. För de uttransporterade massorna är det medräknat en avgift för omhändertagande på 100 kr/ton.
Kostnad för länshållning ingår i kostnadsbedömningen.
Föroreningar
Som en del av den bedömda entreprenadkostnaden antas 10 % av schaktmassorna vara förorenade och kräva behandling.
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Detta är räknat på de totala schaktmassorna, dvs. för både omläggning av befintliga ledningar och för läggningen av det nya TA-systemet. En behandlingskostnad på 1000 kr/ton har lagts på dessa massor.
Ett antagande har gjorts om att för 10 % av entreprenadtiden kommer rening av
länshållningsvattnet att krävas. Som reningsutrustning förutsätts kemisk fällning
följt av sandfilter med en bedömd månadskostnad på 125 000 SEK/månad.
Driftstopp
Kostnaden för ett större driftstopp per etapp har tagits med, förutom för sträckan
Turbinen – Sjölunda där det tagits med två eftersom denna etapp är så stor. Då
ledningen från pumpstationerna i hamnen läggs som en del av etappen Turbinen
– Sjölunda har inget separat driftstopp tagits med för denna.
Administrativt/Omgivning
Bedömningen av entreprenadkostnaden har gjorts i 2017 års priser. Den redovisade kostnaden bygger på att allt utförs 2017, men eftersom etapperna har så
lång genomförandetid att de sträcker sig in i nästa år har en indexuppräkning av
entreprenadkostnaden på 3 % har gjorts (förutom för etappen Turbinen –
Sjölunda där indexuppräkning gjorts med 3 % + 3 %, detta eftersom etappen
bedöms sträcka sig över två år).
Pumpstationer
Bedömd kostnad för pumpstationerna framgår av tabell 8.1. I kostnaden ingår
entreprenadpåslag och 3 % index.
Pumpstation

Turbinen
(MSEK)

Rosendal
(MSEK)

Spillepengen
(MSEK)

Pumpar

7

8

9

Inredning

13

13

13

Byggnad inkl. el o vent

67

67

67

SUMMA

86

88

89

Tabell 8.1 Bedömd entreprenadkostnad pumpstationer
Avgränsning
I kostnadsbedömningen har följande avgränsningar gjorts:
• Inga kostnader har tagits med för upprustning av pumpstationerna i hamnen.
• Inga kostnader för eventuellt inköp av mark (för t.ex. pumpstationer) är
medtaget.
• Inga kostnader för ändring av tilloppsledningar till pumpstationerna är
medtaget
• Kostnader för rivning av befintliga anläggningar som t.ex. pumpstationer
är inte medtagna.
• Inga kostnader finns med för tillståndshantering för avstängning av gator,
belamringstillstånd eller liknande. Kostnader finns med för den praktiska
trafikavstängningen (skyltar och liknande).
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•
•

•

•

Inga kostnader för grundvattensänkning finns med. Endast omhändertagande av länshållningsvatten från schakten ingår.
När hela projektet är genomfört kommer några ledningssträckningar av de
gamla ledningarna att vara tagna ur drift men ligga kvar. De ledningssträckningar som detta gäller är ledningarna under bangården från
Rosendal till Skruvgatan. I kostnadsbedömningen har inga kostnader
tagits med för att åtgärda dessa ledningar. Tänkbara åtgärder skulle
kunna vara att fylla med sand eller skumbetong alternativt proppas ledningarna för att förhindra att de fungerar som dränering av området.
Kostnadsbedömningen är gjord utifrån hur Malmö såg ut under sommar/höst 2017. Ingen hänsyn har tagits till eventuellt planerade upprustningar/ombyggnader av de sträckor som är aktuella som kan vara planerade.
Genom projektet kommer ca 6700 m befintliga VA-ledningar att ersättas
med nya ledningar och en ansenlig mängd gator att få ny överbyggnad
och beläggning. Något positivt värde för dessa förbättringar har inte medtagits

Sammanställning
I tabell 8.2 visas en sammanställning på bedömd entreprenadkostnad. Av sammanställningen framgår att rörkostnaden för GRP-rören uppgår till drygt 20 % av
hela entreprenadkostnaden.
Etapp

Entreprenad-

Varav

kostnad
(MSEK)

GRPrör
(MSEK)

Förorening
(MSEK)

Driftstopp
(MSEK

Turbinen - Rosendal

221

30

8,6

1,8

Rosendal – Spillepengen

143

35

7,6

1,8

Spillepengen - Sjölunda

108

30

4,2

1,8

Turbinen – Sjölunda

512

112

18,2

3,6

Ledning pstn Inre hamnen

54

12

1,8

Pumpstationer

264

SUMMA

1302

219

40,5

9,5

Tabell 8.2 Bedömd entreprenadkostnad
För att ge en bild av spridningen av kostnaden beroende på markslag visas i
tabell 8.3 de beräknade kostnaderna per längdmeter för respektive etapp i olika
markslag.
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Turbinen –
Rosendal

Rosendal Spillepengen

Spillepengen –
Sjölunda

Turbinen –
Sjölunda

(kSEK/m)

(kSEK/m)

(kSEK/m)

(kSEK/m)

Stadsgata

36

40

Industrigata

34

38

54

52

Plan/infart

28

36

48

45

Gräs

22

28

41

39

27

40

38

Vegetation
Våtmark

54

43

Kanal

119

Tryckning

90

151
124

191

156

Tabell 8.3 Bedömd entreprenadkostnad för olika markslag

8.2.

Byggherrekostnader

Projekteringskostnaden inkl. förprojektering har bedömts uppgå till 5 % av investeringskostnaden för ledningen och 10 % av investeringskostnaden för pumpstationen. Totalt innebär detta en kostnad på ca 77 MSEK
Projekt- och byggledning bedöms kosta ca 5 % av investeringskostnaden. Totalt
innebär detta en kostnad på ca 65 MSEK.
Projektförsäkring bedöms till ca 0,1 % av entreprenadsumman, dvs. 1,3 MSEK.
Intrångskostnader och andra ersättningar i de punkter som är aktuella har inte
värderats.

8.3.

Summerad kostnadsbedömning investering

Ingen indexuppräkning har gjorts för att kompensera för en eventuellt utsträckt
tidplan utan bedömningen bygger ur den aspekten på att alla etapper startas
samtidigt.
Kostnad
(MSEK)
Entreprenadkostnad

1302

Byggherrekostnad

143

SUMMA

1445

Tabell 8.5. Sammanställning investeringskostnad
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8.4.

Drift- och underhållskostnad

Nedan har drifts- och underhållskostnader för systemet beräknats. Noteras ska
att detta inte är ”nya” kostnader jämfört med dagens system. Eftersom detta
system ersätter det nuvarande systemet som i princip fungerar på samma sätt
ersätter det dagens kostnader på flera poster.
Ledningar
För att undvika problem förutsätts att spolning av alla dykarledningar genomförs
en gång per år. Kostnaden för detta bedöms till ca 12 kSEK per tillfälle. Totalt
skulle detta utgöra en kostnad på drygt 240 kSEK per år.
Inspektion av luftningsventiler förutsätts ske en gång per år. Totalt bedöms detta
kosta ca 25 kSEK per år
Pumpstationer
Tillsyn och enklare underhåll bedöms uppgå till samma insats som görs idag,
totalt 1,5 heltidstjänster för de tre pumpstationerna. Med en timkostnad 500 kr/h
uppgår detta till ca 1,3 MSEK per år.
Underhåll av maskin och el är satt 1,5 % av investeringen vilket ger ca 300 kSEK
per pumpstation och år.
Underhåll byggnad omfattar överbyggnaden av pumpstationen och är ansatt till
1,5 % av värdet på överbyggnaden vilket ger ca 100 kSEK per pumpstation och
år.
Energi pumpar
Driftskostnadsberäkningen baseras på ett inkommande flöde till Sjölunda på
45 000 000 m3/år. Av detta flöde antas 90% passera de tre stora pumpstationerna med en fördelning så att 45 % kommer från Turbinens avrinningsområde,
25% från Rosendals avrinningsområde och 20% från Spillepengens avrinningsområde. I tabell 8.3 visas flödena från pumpstationernas avrinningsområde vid de
ansatta driftpunkter som används för beräkningarna.
Pumpstation

Torrväder
(l/s)

Medelflöde
(l/s)

Högflöde
(l/s)

Turbinen

350

540

2500

Rosendal

230

355

2500

Spillepengen

260

400

1500

Tabell 8.6 Driftpunkter för bedömning av energikostnad.
Beräkningen av pumpad mängd vid de olika driftpunkterna görs för en flödesfördelning där 10% av flödet pumpas vid torrväder, 80% vid medelflöde och 10%
vid högflöde. Vid beräkningen av energikostnaden har ett pris på 1 kr/kWh använts.
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Pumpad mängd
(Mm3/år)

MWh/år
kSEK/år

Turbinen

20,2

1042

Rosendal

29,5

1054

Spillepengen

38,5

1194

SUMMA

3290

Tabell 8.7 Beräknad energiförbrukning.
Övrig energi
Pumpstationerna värms med fjärrvärme. Bedömd kostnad för detta är 0,1 MSEK
per pumpstation och år.
Sammanställd drift- och underhållskostnad
I tabell 8.8 visas de samlade drifts- och underhållskostnaderna.

Ledningar
Tillsyn pumpstationer
Underhåll maskin pumpstationer
Underhåll byggnad pumpstationer
Energi pumpar
Värme pumpstationer
SUMMA
Tabell 8.8 Drift- och underhållskostnad
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9.

TIDPLAN GENOMFÖRANDE

Baserat på de förväntade genomförandetiderna för de olika etapperna har en
mycket grov tidplan för projektet tagits fram.
Tidplanen bygger på att etappen Turbinen – Sjölunda bedrivs på två fronter.
Vidare förutsätts att endast en etapp kan byggas åt gången. Skälet till detta är
framförallt påverkan på trafik mm, men även VA SYDs organisation kan vara en
begränsande faktor.
I figur 9.1 visas en tidplan som endast baseras på bedömd projekterings- och
genomförandetid med ett släpp på tre månader mellan genomförande av etapperna. Ingen hänsyn har tagits till omvärldsfaktorer, årstider eller liknande.
År 0

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

Förprojektering
Turbinen - Rosendal
Spillepengen - Sjölunda
Rosendal - Spillepengen
Turbinen - Sjölunda

Figur 9.1. Tidplan för projektering (gult) och genomförande (grönt).
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10.

FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER

Denna studie har genomförts på ett relativt övergripande plan. Det finns ett antal
punkter som bör studeras vidare dels för att helt säkerställa genomförbarheten,
dels för att studera möjligheter till optimeringar som t.ex. kan minska kostnaden
för projektet. Nedan listas några av dessa punkter.
- Vissa korsningspunkter med andra ledningsslag och infrastrukturanläggningar bör närmare undersökas. Bl.a. kan nämnas:
• Fjärrvärmeledningar i Spillepengsgatan
• Kylvattenledning i Flintrännegatan
• Ledningskorsning Västkustvägen och järnvägen
-

Möjligheter att använda befintliga ledningar på delsträckor, antingen i den
form de är idag eller efter relining bör studeras, t.ex. delar av ledningen Turbinen – Sjölunda vid t.ex. Malmö Live

-

Att i stället för att bygga helt nya pumpstationer titta på möjligheten att
använda delar av de befintliga stationerna.

-

Ledningen mellan Turbinen och Rosendal skulle eventuellt kunna läggas i
kanalen på delar av sträckan.

-

Möjligheten att optimera driften av ledningarna så att dessa även kan fungera
som utjämningsmagasin bör studeras vidare. Detta kan ställa speciella krav
på luftare m.m.

-

I kostnadsbedömningen har alla massor beräknats gå till utfyllnad och nya
massor har köpts in för kringfyllnad mm. Med stor sannolikhet skulle delar av
massorna kunna återanvändas efter sortering, vilket skulle minska behovet
av inköpta massor.

-

I samband med fortsatt arbete med detta alternativ bör dels genomgång av
tidigare inventeringar, dels vid behov nya inventeringar göras eftersom risken
finns att en större del av massorna är förorenade.
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