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Vi bygger Stockholms framtida avloppsrening

Nu inleds nästa etapp i
Henriksdals reningsverk
Under januari börjar vi borra och spränga för ett nytt fläktrum
och under våren startar också arbetet med att bygga om nästa
etapp av biolinjerna.
Borrningarna och sprängningarna för
både fläktrummet och biolinjerna görs inne
i reningsverket. Det innebär att de görs
betydligt längre ner i berget än de tidigare
sprängningarna för tekniktunneln.
Sprängningsarbetet för fläktrummet startar
under januari och beräknas pågå i sex
månader. Fläktrummet är en förutsättning
för att biolinjerna som byggs om i denna
etapp ska kunna tas i bruk. Borrningarna
och sprängningarna för fläktrummet kommer att pågå i cirka 6 månader.
Arbetet med att bygga om biolinjerna
beräknas komma igång under april månad
och beräknas pågå fram till cirka september 2023. Borrningarna och sprängningarna för takhöjningen beräknas pågå under
perioden september 2021 till mars 2022.
Planeringen pågår för detta arbete och
tiderna kan komma att ändras.

Vi spränger vardagar mellan kl 07.00 och
19.00, men borrningar kan pågå fram till
kl 22.00
Påverkan på Henriksdalsringen
Sprängningarna i reningsverket kommer
att vara mindre märkbara än vid bygget
av tekniktunneln, men de kommer ändå
att höras. På kartan nedan framgår var i
reningsverket arbetena görs. Det är framförallt de som bor närmast som kan komma
att påverkas.
Ersättningsboende
Du som berörs av störande ljud över
Naturvårdsverkets riktlinjer kan vid behov få
tillgång till ett ersättningsboende. Grundregeln är att boende som får mer än 45 dBA
inomhus under mer än en veckas tid erbjuds
ersättningsboende eller möjlighet till tillfällig
vistelse dagtid.

Få ett sms
innan vi spränger!
Du kommer att få en inbjudan
till vår sprängvarningstjänst via sms.
Du kan också anmäla dig på
svoa.se/telefonavisering

Webbkarta:
Följ våra arbeten
På vår interaktiva karta kan du se
vilka arbeten som planeras och när.
Zooma och klicka i kartan för mer
information. Kartan hittar du på
svoa.se/sfa eller via QR-koden.

Om du upplever att du blir störd
av våra arbeten så kontaktar du oss:
Telefon: 08-522 128 80
E-post: framtidensavloppsrening@svoa.se

Håll dig uppdaterad:
Prenumerera på vårt nyhetsbrev: svoa.se/
sfa-nyhetsbrev
Läs mer om projektet: svoa.se/sfa
Följ oss i våra sociala medier:
facebook.com/framtidensavloppsrening
			
@framtidensavloppsrening
Frågor om projektet?
Mejla oss på:framtidensavloppsrening@svoa.se
eller ring 08-522 128 80

