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TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE



Hållbar avloppsrening – ett program med tre projekt

Avlopps-

reningsverk 

Tunnel 
från 

Lund och 
Malmö

Tillstånd



• Miljö och hälsa

• Recipienter

• Effektiv organisation

• Framtidssäkra lösningar



• Trygga tillväxt och möta en 

växande befolkning i 

regionen.

• Skydda våra vattenmiljöer 

där vi vill leva, bo och verka.

• Återvinna energi och 

näringsämnen i samhället.

Nyttor med en regional anläggning 
för avloppsvattenrening: 



• Stärka VA SYD och dess 

medlemmar för att klara av 

nödvändiga investeringar.

• Skapa ett robust och 

driftsäkert avloppssystem.

Nyttor med en regional anläggning 
för avloppsvattenrening: 



En gemensam rening av avloppsvatten
Hållbar avloppsrening i ett 

växande Skåne: ett nytt 

reningsverk i Malmö, med en tunnel 

från Lund och en från Malmö. 

Kommunen är intresserad att 

ansluta till en regional anläggning. 

Orange ruta visar att kommunen 

redan är medlem i VA SYD. 

Framtida anslutningar till regionalt 

reningsverk.

Mindre reningsverk som ersätts av 

ett större. Befintliga ledningar som 

knyts till en regional anläggning. 

Avloppsvatten leds in till Malmös 

centrala avloppssystem. Detta 

kopplar vi ihop med en ny 

avloppstunnel.

Kommun

Kommun

Utgår



UtförandeInitiering Planering Beslut

2013  2017 2021 2022 2024 2032

Samråd
Ansökan om 

miljötillstånd

2024:Nytt tillstånd 

klart

Intrimning 

och drift

2022: Genomförandebeslut 

i deltagande kommuner

Utredningar, förstudier, 

projektering

Beslutsunderlag, 

upphandling, 

projektering

VA SYD bygger i olika etapper ett nytt 

avloppsreningsverk och tunnlar efter nytt tillstånd.

2024–2032

Tidplan



Organisation, styrning och kompetens

PROGRAMPLAN

Systematiskt 

arbetssätt

Beprövat arbetssätt

Ex. Citytunnel & 

Öresundsbron

Styra och stödja i 

matrisorganisation

Tydliga roller, ansvar 

och mandat
Verksamhetssystem

Riskminimering



Sjölunda Avloppsreningsverk



Nya Sjölunda

• Klimatneutral & energipositiv
• Optimera energi från avloppsvattnet – biogas, värmeväxling

• Energieffektiva reningstekniker

• Miljövänliga material och byggmetoder (byggfas)

• Optimerad kemikalieförbrukning

• Producera och tillhandahålla återvunnet vatten
• Använd inget dricksvatten för driften av reningsverket

• Erbjud möjlighet för verksamheter att använda återvunnet avloppsvatten för industriändamål

• Rening av läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar
• Förutom rening skapar också utökad möjlighet att återvinna vatten

• Bygg flexibelt för framtida behovsanpassning







Sjölunda idag och i framtiden

Utsläppsmängd Sjölunda idag 

(medel 2015-2019)

Nya Sjölunda

Beräknat 2045

Förändring

Flöde (miljoner m3/år) 40 77 + 93 %

BOD (ton/år) 382 153 - 60 %

Kväve (ton/år) 481 460 - 4 %

Fosfor (ton/år) 12 15 + 25 %



En utloppspunkt – mindre miljöpåverkan

Figurerna visar påverkan från Sjölunda och inlandsverken på Lommabukten idag, 

nollalternativ från alla verk samt samlat utsläpp i den föreslagna punkten.



Havsnivåhöjning 

• Havsnivåhöjning bedömd fram till 2100

• Anpassning på Nya Sjölunda
• Strandskoning höjdjusteras med erosionsskydd för vågbrytning vid högsta havsnivå 

och extremväder 

• Alla byggnaders markplan, vägar, kulvertingångar mm placeras över högsta 
beräknad havsnivå

• Utloppsledningar och svalltorn dimensioneras för att klara högsta havsnivå

• Kapacitet på utloppspumpar justeras vid kommande pumpbyten för successiv 
anpassning till stigande havsnivå



Utmaningar vid genomförande av Nya Sjölunda

- Byggnation i existerande och fungerande verk

- Stor och mycket krävande huvudentreprenad

- Tillgång på kompetens - ledning planering och utförande

- Många etapper som kräver stora temporära omkopplingar som kan 

påverka reningsprocessen

- Lång byggtid kan innebära potentiell teknikutveckling eller 

kravställning under byggtiden



Ett regionalt system



S01 SjölundaTurbinen

Tunnelprofil och geologisk modell

Källa: Herrenknecht AG



Teknik för tunneldrivning - huvudtunnel från Malmö
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Webbplats: hallbaravloppsrening.vasyd.se

Nyhetsbrev: hallbaravloppsrening.vasyd.se/nyhetsbrev

#hållbaravloppsrening

hallbaravloppsrening@vasyd.se

TACK

dick.johansson@vasyd.se


