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Vi bygger Stockholms nya avloppstunnel 

Vad händer i Ålsten i höst?

Hur långt har arbetet kommit i  
Smedslätten/Ålsten?
– Varje vecka kommer vi allt längre i i berget 
där vi bygger en arbetstunnel och en ser-
vicetunnel. Just nu är vi cirka 50 meter in i tun-
neln. Parallellt gör vi arbeten för att anlägga 
byggetableringen.

Hur ofta spränger ni?
– Det varierar, men oftast blir det några salv-
or per vecka. Det kommer att bli fler spräng-
ningar framöver då vi har två tunnelfronter. 

Vad händer i höst?
– Arbetet fortsätter med att driva fram 
arbetstunneln och servicetunneln ner mot 
Mälaren, där den riktiga avloppstunneln kan 
börja byggas under 2021. 

Är det inte riskfyllt att spränga i ett så här 
tättbebyggt område? 
– Nej. Vi har stor erfarenhet av att bygga 
tunnlar i Stockholm, och tar säkerhet på allra 

största allvar. Vi arbetar enligt en väl beprö-
vad process där vi inventerar byggnader i 
omgivningen och anpassar varje salva efter 
fastställda riktvärden. Det är väldigt strikt reg-
lerat. Alla hus inom påverkansområdet har 
besiktats i förväg och vi sätter upp vibrations-
mätare på strategiska ställen. 

Håller ni tidplanen?
– Vi ligger något efter tidplanen. En viktig 
orsak till det är att bygglovet för etableringen 
överklagades. Vi har till exempel inte haft 
ordentliga kontor för arbetsledning eller 
omklädningsrum på plats.

Kommer det alltid att låta så här  
mycket vid etableringen i Ålsten?
– Nej. Det som bullrar mest, förutom själva 
sprängsalvorna, är när vi lastar bergmassor 
på lastbilar. Innan vi kommit tillräckigt långt 
in i tunneln så att vi kan lasta inne i berget 
måste vi tyvärr lasta ovan jord. Vi vet att det 
stör våra grannar här men det kommer att bli 

bättre efter årsskiftet, då vårt arbete kommer 
ske helt nere i tunneln. Tills dess gör vi vårt 
bästa för att minska bullret och vi håller oss 
inom de regler och riktlinjer som finns kring 
buller från byggarbetsplatser. 

Vad är det bästa med att jobba 
i projektet?
– Det känns bra att vara en del av ett projekt 
som är så viktig för Stockholms utveckling. 
Sedan är det ju spännande rent bergtekniskt, 
det är verkligen en utmaning att bygga en 
tunnel under Mälarens botten. Som djupast 
ska vi ungefär 90 meter under Mälarens 
nivå!

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

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

         facebook.com/framtidensavloppsrening
    
        @framtidensavloppsrening

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 kartan  
för mer information. 

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

Webbkarta: 
Följ våra arbeten

Våren 2020 inleddes arbetet med att bygga den nya avlopps-
tunneln mellan Bromma och Sicklaanläggningen. Hur går det  
med arbetet hittills? Vi ställde några frågor till Hans Sundström, 
samordnande byggledare på Stockholm Vatten och Avfall.



UPPDATERAD INFORMATION
På vår webbplats finns alltid senaste nytt 
om pågående arbeten i Ålsten:  
svoa.se/sfa-smedslatten

Besiktning av fastigheter
Vi besiktar alla byggnader inom en radie av 
150 meter från tunnelbygget. Om ditt hus 
ligger inom besiktningsområdet blir besiktning 
aktuell först när sprängningarna närmar sig 
ditt område. Även om ditt hus ligger längre 
bort än 150 meter från sprängplatsen kan du 
känna av sprängningar och vibrationer, men 
det betyder inte att huset kommer att ta skada. 
Nästa omgång med besiktningar kommer ske 
under 2021 och gäller ännu ej besiktade hus i 
närheten av Alviksvägen väster om  
Ålstensängen.

För att minska risken för smittspridning följer 
våra besiktningspersoner just nu särskilda rikt-
linjer vid besiktning inne i bostäderna. Du som 
har en bostad som ska förbesiktas får separat 
information om det i din brevlåda.  

Läs mer om besiktning på  
svoa.se/sfa-besiktning

Tidplan för Smedslätten
2020: Etableringen byggs.  
Sprängningar för avloppstunneln  
inleds i april.

2021: En ventilationsskorsten byggs i 
Ålstensskogen.

2023: Sprängningarna för tunneln är 
klara. Det blir betydligt färre transporter 
till och från etableringen. Betong- och 
rörarbeten inleds i tunneln.

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

Vi borrar och spränger för att bygga en 
arbetstunnel och servicetunnel ner till 
själva avloppstunneln som ska byggas 
ca 30 meter under Mälarens nivå. Vi ska 
också bygga en sandficka och ett spol-
magasin i anslutning till avloppstunneln. 
Det röda på kartan markerar ungefär hur 
långt vi kommit hittills. 

Från tunnelmynningen vid Alviksvägen 
sluttar arbetstunneln brant nedåt. Nu är 
vi cirka 50 meter inne i berget. Eftersom 
vi arbetar ovan jord stör vi tyvärr extra 
mycket den här hösten, innan vi kan 
arbeta helt nere i tunneln. Då blir det 
betydligt mindre buller från lastningen 
av bergmassor

När vi sprängt i tunneln behöver vi 
transportera bort sprängmassorna med 
lastbil. Enligt vårt miljötillstånd får våra 
lastbilar endast åka på Alviksvägen öster 
om etableringen. Vi har märkt upp alla 
lastbilar som kör för oss med en dekal 
som du kan se på bilden. Det betyder att 
du enkelt kan se vilka lastbilar som hör 
till vårt arbete.

Samtidigt i Henriksdals reningsverk: 
En mycket viktig milstolpe på vägen 
mot stockholms framtida avloppsrening 
nåddes i somras då de första membran-
kassetterna installerades i Henriksdals 
reningsverk efter flera års ombyggnad. 
Nu pågår ett intensivt arbete inför 
driftsättningen senare i år. Med den 
nya membrantekniken kan vi rena mer 
avloppsvatten och dessutom göra det 
renare innan det släpps ut i Östersjön.

Film – lägesrapport I projektets läges-
rapportfilm får du en helhetsbild av allt 
vi gör för att säkra framtidens avlopps-
rening. Vi är nu igång med alla delar 
av projektet, och förutom arbetet med 
avloppstunneln pågår arbeten även i 
Henriksdals reningsverk och i Sicklaan-
läggningen under Hammarbybacken.  
Se den på svoa.se/sfafilm

Stockholms framtida avloppsrening
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.
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Redaktör: Karin Neuhaus

Få ett sms  
innan vi spränger! 
Du vet väl att du kan få ett sms  
cirka 30 minuter innan varje  
sprängning? Anmäl dig på  
svoa.se/telefonavisering


