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Arbete pågår för renare vatten i 
Östersjön och Mälaren
För att vi ska kunna fortsätta njuta av rent vatten i Mälaren och 
Östersjön måste vi bygga om och utveckla Stockholms avlopps-
system. Med projektet Stockholms framtida avloppsrening – ett 
av Stockholms största miljöprojekt – minskas utsläppen av 
kväve, fosfor och mikroplaster i Östersjön och vattenkvaliteten i 
Mälaren förbättras.

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

        facebook.com/framtidensavloppsrening
    
         @framtidensavloppsrening

Projektet är nu inne i en intensiv fas. Efter 
många års förberedelser är alla delar av 
projektet igång. 

Henriksdals reningsverk utvecklas till ett 
av världens mest moderna. Efter flera års 
arbete installeras nu de första membra-
nen som ska rena avloppsvattnet från 
skadliga ämnen innan vattnet släpps ut i 
Östersjön. Arbetet fortsätter sedan under 
kommande år med att bygga om fler av 
reningsverkets bassänger med den nya 
membrantekniken.

Sicklaanläggningen under Hammarby-
backen byggs ut för att rymma de första 
reningsstegen för avloppsvattnet från 
söderort och Bromma. Vi spränger nu på 
flera fronter under Hammarbybacken, 
upp till 4-5 sprängningar per dag.

En ny avloppstunnel ska leda vattnet 
från Bromma till Sicklaanläggningen. 
Under våren har arbetet med den 14 
km långa tunneln startat på tre platser i 
Bromma och Hägersten. I maj inleddes 
sprängningar i Smedslätten och Åkeshov 
och i slutet av juni börjar vi spränga en 
tunnelmynning även i Eolshäll. 
 
Vid kraftiga regn förekommer i dag 
bräddningar, dvs utsläpp av orenat 
avloppsvatten i Mälaren. Med den nya 
avloppstunneln bygger vi bort flera av 
dessa utsläppspunkter och vi får bättre 
vattenkvalitet i Mälaren. 
 
Avloppstunneln och Sicklaanläggningen 
ska vara klara att tas i bruk 2026. Hela 
ombyggnaden av Henriksdals renings-
verk är klar 2029.

Modern 
membranteknik 

installeras just nu i  
Henriksdals  
reningsverk

Vet du hur det går till när vi tar hand 
om och renar ditt avloppsvatten? Varje 
sekund renas i snitt 3500 liter vatten i 
Henriksdals reningsverk. Se filmen "Så 
renas Stockholms avloppsvatten" genom 
att läsa in QR-koden i mobilen eller på  
svoa.se/sfafilm

NYHETSBREV MED E-POST
Vi skickar 3–4 gånger om året ut digitala 
nyhetsbrev till våra prenumeranter. Vill du 
också få det? Registrera din e-post här:  
svoa.se/sfa-nyhetsbrev

HUR BYGGER MAN EN AVLOPPSTUNNEL?

Se vår animerade film om hur det 
går till när vi bygger avloppstunneln 
mellan Bromma och Sickla, och hur du 
som bor i närheten kan påverkas. Fil-
men tar fyra minuter. Du hittar den på  
svoa.se/sfafilm eller via QR-koden. 

Filmer om projektet



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.

ETT NYHETSBREV FRÅN STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALLS  
PROJEKT STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING
Stockholm Vatten och Avfall, 106 36 Stockholm.  
08-522 128 80 
framtidensavloppsrening@svoa.se 
svoa.se/sfa

Redaktör: Karin Neuhaus

På vår interaktiva karta kan du se hur långt vi 
kommit med avloppstunneln och när vi planerar 
att arbeta i ditt område. Zooma och klicka i kar-
tan för mer information.  

Kartan hittar du på svoa.se/sfa  
eller via QR-koden

Webbkarta: 
Följ våra arbeten

Nu bygger vi Stockholms 
nya avloppstunnel
Den 11 maj genomfördes den första spräng-
ningen i Bromma för den nya 14 km långa 
avloppstunneln som ska gå mellan Bromma och 
Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. I 
slutet av maj inleddes sprängningar även i Åkes-
hov och är planerade i Eolshäll i slutet av juni.

Den första sprängningen genomfördes vid Ålsten/Smed-
slätten, där en av de sex arbetstunnlar som projektet 
behöver för att bygga avloppstunneln, kommer att ligga.

– Nu inleds en ny fas i ett av Stockholms största infrastruk-
turprojekt som syftar till att förbättra reningen av stadens 
avloppsvatten och minska stadens påverkan på både 
Östersjön och Mälaren samtidigt som kapaciteten för att 
rena avloppsvattnet från en växande befolkning säkras. 
I ett Stockholm som växer måste vi värna det vatten som 
omger oss, sa Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgar-
råd som var med vid första sprängningen.

Arbetet med avloppstunneln pågår nu för fullt på tre 
platser: Smedslätten och Åkeshov i Bromma samt Eolshäll 
i Hägersten. Senare under 2020 och början av 2021 
kommer vi att anlägga byggetableringar och bygga ar-
betstunnlar även i Liljeholmen och norr om Gullmarsplan

Stockholms miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr på plats vid första spräng-
ningen för avloppstunneln.

VILL DU HA SMS INNAN VI SPRÄNGER?
Anmäl dig till vår sprängförvarningstjänst om du vill ha 
en avisering via sms eller e-post innan vi spränger vid 
någon av våra arbetsplatser. 
svoa.se/telefonavisering

De första membrankassetterna sätts 
på plats i Henriksdals reningsverk
 
Efter flera års ombyggnad börjar vi nu installera de för-
sta membrankassetterna i Henriksdals reningsverk.

Med membranteknik skiljs slammet från det renade avloppsvattnet 
genom att vattnet filtreras genom ett membran med mycket små porer. 
Driftsättningen av den första biolinjen med den nya tekniken sker i höst  
– en viktig milstolpe för projektet då vi i och med det ökar renings-
verkets kapacitet och kan påbörja ombyggnaden av ytterligare två 
biolinjer.   
Med den nya tekniken minskar vi utsläppen av bland annat fosfor, kväve 
och mikroplaster. Det blir en stor skillnad för Östersjön.


