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Stockholms framtida
avloppsrening –
Stockholms största
miljöprojekt

Bilden visar den nya inloppstunneln och arbetstunneln (i svart).
Den går djup under husen, 45-60 m under markytan.

I projektet förnyar och förbättrar vi
Stockholms avloppsrening. Med ny
effektiv teknik kommer vi kunna rena mer
avloppsvatten samtidigt som det blir ännu
renare när det släpps ut i Östersjön.
Med den nya tekniken minskas utsläppen
av kväve, fosfor och mikroplaster.

Nu börjar vi spränga för
den nya inloppstunneln
Den nya inloppstunnel byggs för att klara det ökade inflödet av avloppsvatten till Henriksdals reningsverk. Inloppstunnel ska bli 200 meter och
arbetet kommer att ta ca 12 månader.
Under augusti månad påbörjades arbetet
med att bygga arbetstunneln som ska gå
från reningsverket ner till den nivå i berget
där inloppstunneln ska byggas, dvs 45 - 60
meter under markytan, vilket är betydligt
djupare än tidigare sprängningar i berget.
De inledande arbetena har hittills bestått av
borrning och spräckning, och arbetstunneln
är nu ca 5 meter. I det fortsatta arbetet
kommer vi att använda oss av en traditionell
sprängningsteknik, där berg forceras genom först borrning och därefter sprängning.
Sprängningarna kommer att höras, men
då arbetet utförs djupt under marknivån är
bullerprognosen för stomljud låga.

Men om du bor på de nedersta planen på
Henriksdalsringen 51– 69 kan du ändå
komma att höra när vi borrar.
Våra arbetstider är vardagar 07.00 –
22.00. Tysta arbeten, (under 30 dBA) kan
förekomma även på andra tider.

Ett mycket viktigt bidrag för att rädda
Östersjön.

HÅLL DIG UPPDATERAD
Läs mer om projektet och följ våra arbeten:
svoa.se/sfa
Nyhetsbrev via e-post: Anmäl dig på vår
webbplats svoa.se/sfa-nyhetsbrev.
Följ våra arbeten i sociala medier:
Våra filmer hittar du på:
Youtube.com/framtidensavloppsrening
Facebook på Stockholms framtida
avloppsrening följer du det som händer i
projektet.
Instagram @framtidensavloppsrening
Här publicerar vi bilder från våra arbeten.

Få ett sms
innan vi spränger!

Om du blir störd av våra arbeten
kontaktar du oss på 08-522 128 80
eller på mejl:
framtidensavloppsrening@svoa.se

ETT NYHETSBREV FRÅN STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALLS PROJEKT
STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING

Du vet väl att du kan få ett sms
cirka 30 minuter innan varje
sprängning? Anmäl dig på

framtidensavloppsrening@svoa.se
www.svoa.se/sfa

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i
framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster
med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner
stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans
med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för
att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.
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