ب ـ ــرنـ ـ ــام ـ ــج تـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــق اال�س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرات ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ـ ــي
STRATEGIC TUNNEL ENHANCEMENT PROGRAMME

WHAT IS STEP?
As a key capital investment brand of Abu Dhabi Sewerage Services Company (ADSSC), the
Strategic Tunnel Enhancement Programme or “STEP” is an efficient and cost effective solution
to meet the long term needs of Abu Dhabi Island, Abu Dhabi Mainland and surrounding
Islands for the collection and conveyance of wastewater. The new system will provide for an
average wastewater flow of 800,000 m3/day by the end of 2014 and will have an ultimate
capacity to accommodate an average flow of 1.7 million m3/day by 2030 (or enough waste
water to fill 680 Olympic size swimming pools in a single day).
STEP comprises the following new infrastructure:
• Deep tunnel sewer, 41km long (the equivalent of distance from Abu Dhabi Island to
Shahama) and up to 5.5m in internal diameter (5.5m will accommodate a double
decker bus within the tunnel). The tunnel will be located up to 80m below ground
(the equivalent of a 25 storey building below ground). Approximately 450,000m3
of concrete will be used to line the deep tunnel (the equivalent of 180 Olympic 		
size swimming pools full of concrete)
• Series of link sewers over 50km long (the equivalent of distance from Abu Dhabi
Island to Al Bahya) and up to 3m in internal diameter
• Pumping station located at the termination of the deep tunnel sewer of 30 m3sec.
capacity (the pumps would take just over 1 minute to fill one Olympic size 		
swimming pool)
The concept of the STEP system is to use the link sewers
to intercept the wastewater flows in existing gravity
sewers just upstream of the existing pumping
stations and transfer these flows into the deep
tunnel sewer. The wastewater will be conveyed
by gravity via the deep tunnel sewer to
centralized wastewater treatment facilities
strategically located at Al Wathba. The
wastewater will then be treated and
reclaimed as treated sewage
effluent (TSE) for return to
the metropolitan area
for irrigation purposes
through other capital
projects of ADSSC.

ما هو برنامج تطوير النفق
اال�سرتاتيجي؟
كعالمة مميزة لال�ستثمار الرئي�سي ل�شركة �أبوظبي
 يعترب برنامج تطوير،خلدمات ال�صرف ال�صحي
النفق اال�سرتاتيجي من �أف�ضل احللول العملية
واالقت�صادية التي �ستلبي االحتياجات املتعلقة
بخدمات ال�صرف ال�صحي جلزيرة �أبو ظبي والرب
 حيث �سيعمل النظام،الرئي�سي على املدى البعيد
 على توفري معدل2014 اجلديد مع نهاية عام
 و�سيتم من، �ألف مرت مكعب يوميا800 دفق يبلغ
 مليون1.7 خالل هذا امل�شروع ا�ستيعاب ما معدله
مرت مكعب يوميا من مياه ال�صرف ال�صحي بحلول عام
.) بركة �سباحة �أوملبية680  (�أي ما يعادل �سعة2030
-:ويتكون برنامج تطوير النفق اال�سرتاتيجي من ما يلي
 كلم41 • نفق عميق ملياه ال�صرف ال�صحي بطول يبلغ
 وقطر داخلي ي�صل،)(�أي ما يعادل امل�سافة من جزيرة �أبو ظبي اىل ال�شهامة
،) �أمتار(�أي �أن قطر النفق ميكنه �أن ي�ستوعب حافلة ركاب مكونة من طابقني5.5 اىل
		  و�سوف يتم،) طابقا25  مرتا حتت الأر�ض (�أي ما يعادل بناية مكونة من80 وعمق ي�صل �إىل
 �ألف مرت مكعب من اخلر�سانة كبطانة للنفق العميق (�أي ما يعادل حجم450 ا�ستخدام حويل
.) بركة �سباحة �أوملبية معبئة باخلر�سانة180
 كلم (�أي ما يعادل امل�سافة من جزيرة �أبو ظبي اىل50 • �سل�سلة من �شبكات الربط الفرعية متتد لأكرث من
. �أمتار3  وبقطر داخلي ي�صل �إىل،)الباهية
 مرتا مكعبا يف الثانية30 • حمطة �ضخ تقع يف نهاية نفق خط ال�صرف ال�صحي العميق بطاقة �ضخ تبلغ
.)(�أي �أن هذه امل�ضخة ميكنها ملء بركة �سباحة �أوملبية خالل ما يقارب دقيقة واحدة
ويعتمد تطوير النفق اال�سرتاتيجي على ا�ستخدام خطوط �صرف �صحي فرعية العرتا�ض الدفق القادم
من خطوط ال�صرف ال�صحي االنحدارية القائمة وحتويلها �إىل نفق ال�صرف ال�صحي العميق الذي �سيقوم
 حيث يتم هناك معاجلة تلك،بنقلها �إىل حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي املركزية مبنطقة الوثبة
املياه و�إعادتها �إىل مناطق �أبوظبي ال�ستخدامها لأغرا�ض الري من خالل م�شاريع رئي�سية �أخرى تابعة ل�شركة
.�أبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي

ما هي احلاجة �إىل برنامج تطويرالنفق اال�سرتاتيجي؟
�إن �شركة �أبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي هي اجلهة املخولة لتزويد خدمات ال�صرف ال�صحي .حيث متلك
ال�شركة �شبكات ال�صرف ال�صحي وحمطات املعاجلة يف �إمارة �أبوظبي ،وتقوم على �إدارتها .وب�سبب االزدهار العمراين
والنمو املتزايد يف �أبوظبي والرب الرئي�سي خا�صة ،متمثال يف ظهور م�شروعات �إن�شائية تطويرية �ضخمة يف زمن
ق�صري ،فقد ظهرت حتديات كبرية ملواجهة الأحمال الزائدة املتوقعة على ال�شبكة احلالية ،و�أ�صبح لزاما �إيجاد
برنامج �صرف �صحي فعال ومنا�سب ميكنه مواكبة وا�ستيعاب امل�ستجدات احلالية والتطورات امل�ستقبلية ،و ميكن
االعتماد عليه يف �إدارة مياه ال�صرف ال�صحي ب�شكل عام.
وقد قامت �شركة �أبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي ب�إطالق برنامج ا�ستثمار ر�أ�س املال يف خطوة
ا�ستباقية منها ال�ستيعاب النمو احلا�صل يف �أبوظبي ،فقامت بتو�سيع وحت�سني نظام ال�صرف
ال�صحي التابع لها .ويعترب برنامج تطوير النفق اال�سرتاتيجي من �أهم العنا�صر الرئي�سية
لربنامج ا�ستثمار ر�أ�س املال الذي يعالج كثريا من امل�شكالت احلالية التي يعاين منها
نظام ال�صرف ال�صحي احلايل.

فوائد برنامج تطوير النفق اال�سرتاتيجي
تتمثل �أهم الفوائد الرئي�سية لربنامج تطوير النفق اال�سرتاتيجي �أنه �سيقوم بتوفري
�شبكة جديدة من خطوط ال�صرف ال�صحي االنحدارية التي تلبي احتياجات مدينة
�أبوظبي خالل القرن املقبل� .أما الفوائد الأخرى لهذا الربنامج فيمكن تلخي�صها
مبا يلي:
• توفري نظام جديد لل�صرف ال�صحي يعترب معلما بارزا من معامل �أبوظبي.
• توفري معاجلة على املدى الق�صري للم�شكالت احلالية التي تت�ضمنها ال�شبكة 		
القائمة يف جزيرة �أبو ظبي.
• توفر حلول على املدى البعيد الحتياجات �إمارة �أبو ظبي �إىل ما بعد خطة .2030
• توفر حلول �صديقة للبيئة نظرا النخفا�ض االنبعاثات الكربونية.
• �إلغاء �أكرث من  34حمطة من حمطات ال�صرف ال�صحي املنت�شرة و�سط مدينة 		
	�أبوظبي و�ضواحيها.
• �سيتم �إن�شاء النفق اال�سرتاتيجي و�شبكات الربط الفرعية ب�أ�سلوب
احلفر الدقيق بالأنفاق الذي ال ي�سبب تعطيال للطرق الرئي�سية وال
خلدمات البنية التحتية الأخرى خالل عملية الإن�شاء.
• عدم احلاجة �إىل �إجراء عمليات تعقيم للأر�ض ب�سبب متديد خطوط
ال�صرف ال�صحي على م�ستوى عميق.
�إن �إلغاء  34حمطة �ضخ قائمة داخل وخارج جزيرة �أبو ظبي بعد �إن�شاء
النفق اال�سرتاتيجي �سوف يرتتب عليه ما يلي:
• التخل�ص من االنبعاث املتزايد للروائــح الكريهة يف كثــري من املواقع
ب�سبب قــدم نظام ال�صرف ال�صحي احلايل.
• حت�سني اخلدمات ال�صحية والبيئية.
• حت�سني املظهر اجلمايل يف املناطق ال�سكنية.
• ا�ستغالل الأرا�ضي التي تقوم عليها هذه املحطات يف م�شروعات جتارية
م�ستقبلية.

		

?STEP - WHY IS IT NEEDED
ADSSC is the service provider for sewerage services and currently owns and operates the
sewerage network and treatment plants throughout the Emirate of Abu Dhabi. The current
pace of growth is posing major challenges to the existing sewerage infrastructure because of
the residential and commercial construction sectors witnessing major growth in the Emirate
of Abu Dhabi, particularly in Abu Dhabi Island, Abu Dhabi Mainland and surrounding Islands
(Reem, Suwwah and Yas). Given its growing international image combined with projected
growth, the need for an efficient, adequate, and reliable wastewater management system
is vital.
ADSSC has adopted a proactive strategy to stay one step ahead of Abu Dhabi’s
)growth and has already launched a major Capital Investment Programme (CIP
to expand and improve its sewerage system. STEP is a major component of
the CIP and will address a mixture of strategic and conceptual needs.

BENEFITS OF STEP
The key benefit of the STEP will be to provide Abu Dhabi Emirate
with a new gravity sewer system that will cater for its needs
into the next century.
Other benefits are:
• Provides state-of-the-art used water facilities
• Provides medium term relief to critical parts of the
existing system on Abu Dhabi Island
• Provides a long-term solution to Abu Dhabi’s needs
beyond 2030
• Provides an environmentally friendly solution
with a low carbon footprint
• Gravitates existing pumping stations allowing them
to be removed
• Deep bored tunnel and microtunnelled link sewers prevent
major disruption to roads and other surface infrastructure during construction
• Prevents ground sterilization due to tunnel sewers being aligned under roads
The elimination of 34 existing pumping stations on Abu Dhabi Island and Mainland will:
• Reduce the potential for sewer system overflows and eliminates odour sources
• Result in improved health and environmental benefits
• Improve the aesthetic appearance in housing areas
• Create new land for redevelopment - offering alternative uses and financial benefits

تطبيق برنامج تطوير النفق اال�سرتاتيجي

STEP IMPLEMENTATION

�سيتم تطبيق برنامج تطوير النفق اال�سرتاتيجي عن طريق وحدة عمل متخ�ص�صة من ق�سم �إدارة الربامج التابع ل�شركة
�أبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي ،وقد مت تعيني اال�ست�شاري  CH2M HILLكمدير للربنامج يف فربايرعام ،2008

Being delivered through a dedicated business unit of ADSSC, the Programme Management
Department, delivery of STEP was further facilitated by appointment of CH2M HILL as Programme
Manager in February 2008.

وقام فريق العمل املكون من كل من �شركة �أبو ظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي واال�ست�شاري  CH2M HILLبتق�سيم عنا�صر
الربنامج �إىل عدد من العقود �ألإن�شائية التي تكونت من ثالث جمموعات هي:
• ثالثة عقود لت�صميم و�إن�شاء النفق العميق.
• عقدان لت�صميم و�إن�شاء خطوط الربط الفرعية.
• عقد واحد لت�صميم و�إن�شاء حمطة ال�ضخ الرئي�سية.

The ADSSC/CH2M HILL team packaged the components of STEP into the following contracts:
• 3 Design-Build Contracts for the deep tunnel
• 2 Design-Build Contracts for the link sewers
• 1 Design-Build Contract for the pumping station

نبذه عن �شركة �أبو ظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي

ABOUT ADSSC

ت�أ�س�ست �شركة �أبو ظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي يف �شهر
يونيو من عام  2005مبوجب القانون  17ل�سنة  2005ال�صادر
عن �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل .ويقوم حاليا
برئا�سة جمل�س �إدارتها �سعادة عبداللـه علي م�صلح الأحبابي.
وتقوم ال�شركة بجمع ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي من
املناطق ال�سكنية والتجارية يف �إمارة �أبو ظبي ،والتخل�ص
من املكونات ال�صلبة وال�سائلة املوجودة فيها بطريقة �آمنة
و�سليمة .وتوفر ال�شركة مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة واحلم�أة
للبلديات ال�ستخدامها لأغرا�ض الب�ستنة .وت�ساهم ال�شركة
ب�شكل فعال يف تنفيذ ر�ؤية �إمارة �أبوظبي ،حيث تعمل على
تقدمي خدمات ال�صرف ال�صحي واملياه املعاجلة للقطاعات
العامة واخلا�صة املختلفة ،مما يجعل من اخلدمات التي
تقدمها ال�شركة جزءا ال يتجز�أ من منظومة مرافق وخدمات
حكومة �أبو ظبي.

Established in June 2005 and currently under the
Chairmanship of H.E Abdulla Ali Musleh Al Ahbabi,
ADSSC collects and treats wastewater discharged
from all residential and commercial customers
in the Emirate of Abu Dhabi and safely dispose
of both the solid and liquid waste components.
ADSSC provides treated wastewater and biosolids to the Municipalities for horticulture
purposes. ADSSC contributes effectively to the
Emirate of Abu Dhabi vision and is a key link in
the overall value-proposition offered to private,
public and commercial customers. ADSSC
services form an integral part of the Government
of Abu Dhabi utilities value-chain.

و من �أهم االجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ما يلي:
• تـم خـالل عـام � 2007إ�صدار مـخـطـط رئـيـ�ســي للـ�صــرف
ال�صحي مدتــه  25عـام يـتــواف ــق تـمـامـا مـع خـطـ ــة
	�أبـو ظبي .2030
• ح�صول ال�شركة عام  2008على اعرتاف دويل من قبل هيئة
املياه العادمة واملقايي�س اال�سرتالية عن �أف�ضل ن�شاطات
ال�شركة وممار�ساتها والتي متثلت يف“ :مكتب �إدارة
الربنامج” و“زيادة الطلب على اخلدمات فـي بيئة 		
مت�سارعة النمو”.
• ح�صول �شركة �أبو ظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي على
جائزة املخطط الرئي�سي لل�صرف ال�صحي يف م�ؤمتر
بيك�س يف فالن�سيا  -ا�سبانيا هام .2009
		
• ح�صول ال�شركة يف عام 2010على ثالث �شهادات يف 		
اجلودة من برنامج الآيزو هي ISO 9001 :و ISO 14001
و .OHSAS 18001

ADSSC achievements in the last 5 years include,
but are not limited to:
• Issuance of a 25 year Sewerage Master Plan
in 2007, in full alignment with Plan
Abu Dhabi 2030
• International recognition of ADSSC Best
Practices related to, “Continuous Demand
”Forecasting in a High Growth Environment
 and “Program Management Officea collaborated approach” by the Australian
		 Water and Waste Water Benchmarking
Association in 2008
• ADSSC Sewerage Master Plan award, bestowed
at the BEX Conference in Valencia, Spain,
in 2009
• Triple ISO Certification to ISO 9001, ISO 14001
and OHSAS 18001 in 2010
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