
SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vi är nu i gång med alla delar av projektet och vi bygger på flera 
platser:  I Henriksdal pågår arbetet med att uppgradera reningsver-
ket med ny teknik och ny slambehandling. Under Hammarbybacken 
fortsätter arbete med att skapa utrymme för en anläggning som ska 
klara att ta emot avloppsvattnet även från västerort. Samtidigt är 
arbetet  med den nya avloppstunneln nu igång på alla etablerings-
platser, dvs Åkeshov, Smedslätten, Eolshäll, Liljeholmen, Gullmars-
plan och Sicklaanläggningen (Hammarbybacken). 

Under byggtiden uppstår stomljud när vi borrar och spränger. Stom-
ljud är en följd av att vibrationer alstras i fasta material som berg (t. 
ex vid bergborrning) 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 
arbetet rör sig framåt 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 eller tillfällig vistelse dagtid 
(dBA-värdena är ekvivalenta värden, alltså medelvärden under 
perioden som mäts).  

Även du som har särskilda behov, till exempel jobbar hemma eller 
har ett jobb som innebär att du behöver sova dagtid kan vara 
berättigad. 

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  knappval 1, 
eller via mejl till framtidensavloppsrening@svoa.se. Vi ser då till att 
en mätning av stomljudet görs. Om mätningen visar att ljudet över-
skrider Naturvårdsverkets riktlinjer erbjuds du ett ersättningsboende.  
 
Ersättningsbostäder 
Ersättningsboende kan vara ett lägenhetshotell eller andra lägen-
heter. Vi försöker i görligaste mån hitta lämpligt alternativ i ditt när-
område.  Vid behov ordnar vi plats på kontorshotell. Vi kan ordna 
ersättningsboende med kort varsel. 

Det går inte att bygga utan att bullra och störa, men vi gör vad vi 
kan för att störningarna ska bli så små och korttvariga som möjligt. 

I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om 
vårt vatten. Varje år blir vi allt fler som ska duscha, gå 
på toaletten, tvätta och allt annat som ger upphov till 
avloppsvatten som behöver renas.

I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas 
Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moder-
na med fördubblad kapacitet. Bromma reningsverk 
stängs och en ny avloppstunnel dras 30–90 meter un-
der marken från Bromma till Sicklaanläggningen under 
Hammarbybacken. På så sätt säkrar vi möjligheten att 
rena vårt avloppsvatten en lång tid framåt i en växande 
stad.  
 
Satsningen innebär också 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

En miljösatsnng för framtiden: 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 bo-
stadsområden försvinner. 

Stockholms framtida avloppsrening 
Ersättningsboende
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