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Avloppsnätet och recipienten, 1800-talet 

Malmös kanaler 

”Här spyr fabriker av alla slag ut sin orenlighet. Själva 
bouqueten på det hela skänka rännstenarna, vars 
innehåll långsamt rinner utmed bankarna.” 
(Axel Danielsson) 

Avlopp i öppna diken och rännstenar 



Olika avloppssystem 

ARV 

Bräddning 

Dag + Spill 

ARV 

Dag 

Spill 

Kombinerade ledningar, fram till 50-talet 

Duplikatsystem, från 60-talet 



Kombinerat ledningsnät - bräddningsfunktion 

Torrväder Kraftigt regn 



Avloppssystemets uppbyggnad 



Var sker bräddningarna? 



Sanering av avloppsnätet 1980-2010 

METODER 1980-2010 

• Utjämningsmagasin 

• Styrning 

• Separering 

Procentuell minskning av bräddningen till 
kanalerna 



Dagens avloppsystem 

• Kombinerat avloppssystem, 
ca 50 % i centrala Malmö 

• Bräddning 50 gånger per år 

• 1 % av årsflödet till ARV 

• 400 000 m3 per år 

• 100 miljoner toaspolningar per 
år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuvarande 
tryckavlopps-
system 





maxflöde 

Torrvädersflöde 

Flöde som anläggningen kan hantera 

Mängd som bräddas obehandlat 

Högsta flöde 



Hur kan Sjölunda avloppsreningsverk hantera 
ökade flöden i samband med regn? 

1.  Bygga ut reningsverket stort i alla     
 anläggningsdelar.    

2.  Utjämning av flöden vid regn som skapar 
 mindre behov av stora anläggningsdelar.  

 2a.  Utjämna i reningsverket genom stora 
  utjämningsmagasin 

 2b.  Utjämna i ledningsnätet före (som ändå 
  måste finnas) 

 



VA-forsk 1992-2.  
Samverkan mellan avloppssystem och 
reningsverk 

SAMOVAR (SAMOrdning och samVerkan mellan 
Avloppsnät och Reningsverk.  







Strategier 

• Separera ledningsnätet 

• Skapa fördröjningsvolymer i befintligt avloppsnät 

• Ersätta befintligt tryckavloppsnät och pumpstationer med 
avloppstunnel som utjämningsmagasin 



Avloppstunnel 

• Huvudtunnel 6 km 

• Mikrotunnlar 2 km 

• 4 m diameter 

• 20-30 m djup 

• Genomförande 7 år 

• Kostnad 1000 Mkr  
(2008) 

 

Turbinen 

Rosendal 

Sjölunda ARV 



En avloppstunnel ger 

• Mindre föroreningar till Malmö Stads närliggande vattenområden 

• Högre driftsäkerhet jämfört med dagen TA-system 

• God flödesutjämning till Sjölunda och därmed bättre rening 

 

Avloppstunneln är nästa stora kliv, efter reningsverken, för 
vattenvård i Malmö. 

 

Men  

• är ingen lösning på skyfallsproblematiken, 
men skapar en effektivare avloppsanläggning, bättre rustad för extremregn 

• tar inte bort behovet av hållbar dagvattenhantering  

 

 

Några avslutande kommentarer 


