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Nu börjar vi bygga avloppstunneln i Åkeshov 

Få sprängvarning via sms
Nu är arbetet igång med att bygga Stockholms nya avloppstunnel 
från Åkeshov till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. 
Inom kort kommer de första sprängningarna att höras i Åkeshov. Vi 
erbjuder en sprängvarningstjänst där du kan få ett sms 30 minuter 
innan vi spränger. 

Stockholms framtida 
avloppsrening – för 
en bättre miljö 

I ett Stockholm som växer måste vi vara 
rädda om vårt vatten. Varje år blir vi fler 
och fler som ska duscha, gå på toalet-
ten, tvätta och allt annat som ger upphov 
till avloppsvatten som behöver renas. 
 
I projektet Stockholms framtida avlopps-
rening utvecklas Henriksdals reningsverk 
till ett av världens mest moderna med 
fördubblad kapacitet. Sicklaanläggning-
en under Hammarbybacken byggs ut. 
Bromma reningsverk stängs och en ny 
avloppstunnel dras 30–90 meter under 
marken från Bromma till Henriksdal. 
 
På så sätt säkrar vi möjligheten att rena 
vårt avloppsvatten för 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. 

HÅLL DIG UPPDATERAD
Läs mer om projektet: svoa.se/sfa 

Prenumera på vårt digitala nyhetsbrev:  
svoa.se/sfa-nyhetsbrev 

        facebook.com/framtidensavloppsrening
    
         @framtidensavloppsrening

Vid Åkeshovsvägen mittemot Äppelvi-
kens ridskola har vi en byggetablering 
där vi ska bygga en arbetstunnel. Den 
första tiden hörs sprängningarna myck-
et i närområdet. När tunnelfronten rör 
sig inåt och nedåt i berget avtar ljudet 
successivt. 

Innan sprängningar kan höras i ditt 
område skickar vi ut ett erbjudande om 
att få en varning via sms eller e-post ca 
30 minuter innan varje sprängning. Vi 
skickar ut erbjudandet via sms till alla 
som bor inom 300 meter från spräng-
ningarna. Om du inte har din mobil-
telefon registrerad på din adress eller 
bor längre bort än 300 meter får du 
ingen inbjudan, men kan själv anmäla 

dig till sprängvarningstjänsten via vår 
webbplats svoa.se/telefonavisering 
eller genom att ringa 08-522 128 80.

Så här bygger vi tunneln

Se vår animerade film om hur vi bygger tunneln och hur du som 
bor i närheten kan påverkas. Filmen tar fyra minuter. Du hittar 
den på svoa.se/sfafilm eller via QR-koden.



Stockholms framtida avloppsrening
I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. 
För att kunna rena allt avloppsvatten i framtiden utvecklas Hen-
riksdals 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 transpor-
ter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.
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UPPDATERAD INFORMATION 
På vår webbplats uppdaterar vi regelbun-
det information om pågående arbeten i 
Åkeshov: svoa.se/sfa-akeshov

Så här märker du våra arbeten i  
Åkeshov och Nockeby
Vid Åkeshovsvägen mittemot Äppelvikens ridskola har vi en  
byggetablering under tiden vi bygger avloppstunneln. Tunneln 
byggs söderut under ledningsgatan mot Mälarens strand.

När vi bygger kommer du som bor 
nära att höra ljud när vi borrar och 
spränger. Våra arbetstider är helgfria 
vardagar klockan 07.00–22.00.

Transporter till och från byggetable-
ringen går söderut på Åkeshovsvägen 
och vidare på Drottningholmsvägen. 
Under de första åren när vi spränger 
för tunneln kommer antalet transporter 
att vara som flest, ca 60 enkelresor per 
dag (30 lastilar som kör fram och till-
baka). Därefter behöver vi bland annat 
transportera betong till tunneln. Då rör 
det sig om betydligt färre transporter. 

Etableringen i Åkeshov finns kvar 
fram till 2026. Vi bygger en portal 
till tunnelmynningen och återställer 
platsen till sitt ursprungliga skick.

Besiktning pågår
Besiktningar av fastigheter i Åkeshov 
har inletts under våren och kommer 
att fortsätta allteftersom tunneln drivs 
fram. Vi besiktar alla byggnader inom 
en radie av 150 meter från tunnelbyg-
get eller om huset ligger i ett särskilt 
sättningskänsligt område. 

Besiktningen görs cirka en månad 
innan bygget kan börja påverka en 
byggnad. Alla som är berörda får 
information om besiktning från oss 
på Stockholm Vatten och Avfall i god 
tid. Därefter kontaktas de av besikt-
ningsföretaget med förslag på tider för 
besiktning. Besiktningspersonen har 
alltid en synlig legitimation för att du 
som fastighetsägare ska vara trygg. 

RESTRIKTIONER PÅ GRUND AV CORONA 
Vi följer Stockholms stads riktlinjer 
för att minska smittspridning, och gör 
därför just nu inga besiktningar inne i 
bostäderna. Vi besiktar dock utvändigt 
och i trapphus, och kommer att göra  
besiktningar inomhus när vi får nya 
riktlinjer.

Tidplan för Åkeshov  
och Nockeby

2020: Etableringen byggs. Sprängningar 
för tunneln inleds i maj-juni.

2023: Tunneln är utsprängd fram till Hög-
landet. Genomslag till tunneln som byggs 
från Smedslätten. Inga fler bergtransporter 
sker från etableringen.

2024: Betongarbeten utförs i den  
utsprängda tunneln

2026: Avloppstunneln färdig att tas i bruk.  
Etableringen rivs och platsen återställs.


