Stockholms framtida avloppsrening

ERSÄTTNINGSBOENDE
SÅ HÄR GÅR DET TILL

I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. För att klara den snabba befolkningsökningen och den ökade
mängden avloppsvatten som det innebär
måste vi förnya och bygga ut Stockholms
avloppsrening. Vi förbättrar därför
Henriksdals reningsverk, som ska bli ett
av världens modernaste reningsverk. På
så sätt säkrar vi kapaciteten för en hållbar
tillväxt i Stockholm.

Under byggtiden uppstår stomljud när vi borrar och
spränger. Stomljud är en följd av att vibrationer alstras
i fasta material som berg (t. ex vid bergborrning och
sprängning) och sedan sprids via byggnadsstommen
och låter som ett lågfrekvent, luftburet buller inomhus.
Det kommer inte att låta lika mycket överallt under hela
byggtiden. Det beror på att arbetena flyttar och att det
låter olika mycket beroende på var i fastigheten man
bor. Ju högre upp i fastigheten man bor, desto mindre
störningar.
DET HÄR GÄLLER FÖR ERSÄTTNINGSBOENDE
Grundregeln är att den som drabbas av ljud över
riktvärdet på 45 dBA dagtid respektive 35 dBA under
kvällstid under mer än en vecka erbjuds ersättningsboende. Men det kan också spela in om man till exempel
jobbar hemma, är pensionär eller om man har ett jobb
som gör att man behöver sova på dagen. Om du skulle känna att störningen blir så jobbig att du inte kan
bo kvar hemma så är du garanterad ersättningsboende under den period då överskridandet pågår.

SÅ HÄR GÖR DU
Om du upplever att störningen är så jobbig att du inte
kan bo kvar hemma kontaktar du oss på telefon 08 522 128 80 tonval 1, eller via mejl på mejladress
framtidensavloppsrening@svoa.se.Vi ser då till att en
mätning av stomljudet görs. Om mätningen visar att
ljudet överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer erbjuds
du ett ersättningsboende.
HÄR FINNS VÅRA ERSÄTTNINGSBOSTÄDER
Ersättningsboende i ett plan finns utanför Henriksdalsringen 49-51. Det består av fullt utrustade och
möblerade lägenheter (1: or och 2:or). Under vintern
kommer vi att bygga en större paviljong med 3:or och
4:or utanför Henriksdalsringen 45 - 49. Förutom de
ersättningsboenden som vi bygger har vi också avtal
med lägenhetshotellet Biz Apartment i Hammarby
Sjöstad och med ett antal kontorshotell.
Det går inte att bygga utan att bullra och störa, men
självklart gör vi vad vi kan för att störningarna ska bli
så små och korttvariga som möjligt.

Om projektet: I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. För att kunna
rena allt avloppsvatten i framtiden utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest
moderna. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från Bromma till Henriksdal. Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön
minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

INFORMATION FRÅN STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALLS
PROJEKT STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING

Post: Stockholm Vatten och Avfall, 106 36 Stockholm.
Tel: 08-522 128 80.
E-post: framtidensavloppsrening@svoa.se
www.svoa.se/sfa

Oktober 2018

Arbetet med att bygga ut och modernisera Henriksdals
reningsverk är igång och byggnationer pågår både
inne i reningsverket och utanför. Inne i reningsverket
pågår ombyggnationer på flera ställen. Utanför reningsverket pågår sprängningsarbeten, dels för tekniktunneln, som behövs för att förse den nya reningstekniken (membrantekniken) med ventilation, el och nätverk,
dels för den nya slambehandlingsbyggnaden uppe på
berget. Våra arbetstider är vardagar 07.00 till 22.00.

