
Det här gör vi i Henriksdals reningsverk
I Henriksdal utrustas reningsverket med ny 
biologisk rening och en av världens största 
anläggning med membranteknik.

Vad är membranteknik
Membrantekniken bygger på principen att 
slammet skiljs från det renade avlopps- 
vattnet genom att vattnet filtreras genom en 
fysisk barriär, ett membran, med mycket små 
porer. Porerna är små som en tusendels hår-
strå. Systemet byggs upp av moduler och i  
Henriksdals reningsverk kommer membranens 
sammanlagda yta att bestå av 1,6 miljoner m².  

Membranen kommer att ersätta slutsteget i den 
traditionella metoden med sedimentering. För 
att hålla membranen rena blåser man luft över 
dem, så att slam och partiklar som har fastnat 
tas bort.  
 
Fördubblad kapacitet och renare vatten
Med membrantekniken kan vi rena större 
mängder vatten och vattnet som släpps ut blir 
renare och klarar med marginal de utsläpp-
skrav som gäller. 

Det blir en stor skillnad för  
Östersjön!

Den nya tekniken gör också att vi kan rena 
bort mikroplaster och att vi står väl rustade 
inför framtida miljökrav avseende  
t ex läkemedelsrening.  

Fler fördelar med 
membrantekniken 
Andra fördelar med 
membrantekniken är 
att den kräver mindre 
utrymme, vilket gör att 
vi kan flytta in all rening i berget vid Henriks-
dal och att driften blir stabilare.

I ett Stockholm som växer måste 
vi vara rädda om vårt vatten. För 
att klara befolkningsökningen och 
den ökade mängden avloppsvatten 
som det innebär måste vi förnya 
och bygga ut Stockholms avlopps-
rening. Vi bygger om och förbättrar 
därför Henriksdals reningsverk, som 
ska bli ett av världens modernaste 
reningsverk. På så sätt klarar vi av 
avloppshanteringen i vår växande 
stad under en lång tid framöver. 
Satsningen innebär också att ut-
släppen i Östersjön minskar och att 
transporter av avloppsslam genom 
bostadsområden försvinner.

Stockholms framtida avloppsrening 
Henriksdals reningsverk 
OMBYGGNATION MED NY TEKNIK

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 miljösatsning 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 av-
loppstunnel 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. 
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Miljövinster med projektet:
 
Minskade utsläpp av kväve, 
fosfor och mikroplaster till 
Östersjön.
 

Bättre vatten i Mälaren –  
Utsläppen vid kraftiga regn, så 
kallad ”bräddning”,  
minskar med 50 procent.
 
Bättre boendemiljö när slam-
transporter genom bostads- 
områden försvinner.Eftersedimenteringsbassäng i den befintliga renings-

processen. 
Membranbassäng i den nya reningsprocessen. 

Membranbassäng i den nya reningsprocessen. 



Den höga belastningen som vi får på Henriks-
dals reningsverk i framtiden kommer generera 
betydligt större slammängder än i dag. För att 
kunna stabilisera och utvinna den energi som 
finns bunden i slammet krävs en uppgradering 
av slamhanteringen. Vi bygger en ny anlägg-
ning för förtjockning av slammet och för att  
effektiviserar rötningsprocessen, 
 
Den nya slamanläggningen består av en  
slamutlastningsbyggnad, förtjockarskepp, en 
slamkylningsbyggnad. Den nya anläggning-
en får inbyggd slamutlastning vilket minskar 
luktproblemen för närboende.

Andra arbeten i Henriksdal  
Renovering av rötkammare och slamtankar
Uppe på Henriksdalsberget pågår också 
arbetet med att renovera rötkammare och 
slamtankar.  

Även de två slamtankarna renoveras: Slam-
tank 1 beräknas bli klar våren 2022. Därefter 
beräknas renoveringen av slamtank 2 starta 
hösten 2022 och bli klar hösten 2024.  

Ny inloppstunnel
En ny inloppstunnel byggs för att klara det 
ökade inflödet av avloppsvatten till Henriks-
dals reningsverk. Arbetet med tunneln beräk-
nas starta efter sommaren 2021 och kommer 
att pågå i ca 9-12 månader.

Tunneln byggs cirka 45–60 meter under 
marknivå. Vid vårt bygge använder vi oss av 
en traditionell sprängningsteknik, där berg 
forceras genom först borrning och därefter 
sprängning. 

1 Slamförtjockning, överskottsslam

2 Slamförtjockning, primärslam

3 Förvärmning av slam

4 Rötkammare

5 Slamhygienisering

6 Slamavvattning

7 Polymeranläggning

8 Slamsilos

9 Mottagning externt organiskt 
material

10 Fettslammottagning

11 Gasklocka

12 Gasuppgradering

Här pågår bygget av slamutlastningsbyggnaden

Förtjockarskepp Renovering av slamtank

Renovering av rötkammare

Framtidens slambehandlingsanläggning

VISSTE DU ATT:

...300 mil avloppsledningsnät transporterar avloppsvatten från 
kunder i Stockholm och Huddinge till våra avloppsreningsverk. 
Dessutom tar Stockholm Vatten och Avfall emot avloppsvatten 
från Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö 
kommuner.

...vi stockholmare varje år bidrar till stora mängder biogas som 
bland annat används för att driva en del av stadens SL-bussar, 
taxibilar och personbilar.

...den vanligaste fulspolningen i toaletten är snus.

Flygfoto Henriksdals reningsverk


