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Störande arbeten i Ålsten april-juni
Under vecka 17 inleder vi arbeten för att börja
spränga en arbetstunnel vid Alviksvägen för att kunna bygga en ny avloppstunnel. De första två månaderna kommer våra arbeten tyvärr att vara särskilt
störande för er som bor nära byggetableringen.
Det beror på att vi måste borra, spränga och lasta
berg på lastbil ovan jord för borttransport. Så snart
vi hunnit spränga tunneln en bit in i berget kommer
ljudet successivt att minska, eftersom arbetet då sker
under jord helt inne i tunneln.
De störande ljuden från tunnelbygget kommer framför allt från när vi borrar i berget inför sprängning
och när vi lastar sprängmassorna på lastbil, men
även från högtryckstvätt av berget och när vi skrotar
berget, alltså knackar loss lösa stenar efter sprängningarna. Även sprängsalvorna kommer att höras
under några sekunder en eller max två gånger per
dag.
Vi har tillstånd att arbeta på etableringen på helgfria vardagar kl 7–22. De mest bullrande arbetena
kommer vi dock att utföra fram till senast kl 19.
DETALJERAD INFORMATION OM ARBETEN VID
ETABLERINGEN
De störande arbetena kommer inte att pågå under
hela tiden eftersom olika moment bullrar olika mycket. Det betyder att vissa dagar bullrar vi mer, andra
mindre eller inte alls samt att bullret varierar under
dagen. Det är svårt att långt i förväg ge en exakt
prognos för vilka dagar vi kommer att störa, men
kan ge mer detaljerad information efter hand. På
sidan svoa.se/sfa-smedslatten uppdaterar vi informationen regelbundet, så titta gärna där.

Om du vill kan du få ett mejl när vi har uppdaterad
information. Anmäl dig genom att mejla till
framtidensavloppsrening@svoa.se.
SPRÄNGVARNING VIA SMS
Du har möjlighet att få ett sms ca 30 minuter innan
varje sprängning. Du kan anmäla dig till sprängvarningstjänsten på vår webbplats
svoa.se/telefonavisering.
MÖJLIGHET TILL ERSÄTTNINGSBOENDE I
VISSA FALL
Naturvårdsverket har riktlinjer (NFS 2004:15) för
hur mycket störande ljud det får komma från byggarbetsplatser, och vi följer dessa när vi bygger avloppstunneln. Om du berörs av störande ljud över
Naturvårdsverkets riktlinjer kan du 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. Även du som till
exempel jobbar hemma eller har ett jobb som gör
att du behöver sova dagtid kan vara berättigad.
Ersättningsboende kan vara lägenhetshotell eller
andra lägenheter. Vi kan erbjuda ersättningsboende
med kort varsel.
Om du upplever att du har behov av ersättningsboende ska du kontakta oss. Vi kommer då ut till dig
och gör mätningar på plats.
Kontakta oss gärna om du har frågor om våra
arbeten!

Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms framtida avloppsrening – för en bättre miljö
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.

Kontakta oss
framtidensavloppsrening@svoa.se
Telefon: 08-522 128 80
svoa.se/sfa

