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Byggstart för Stockholms nya 
avloppstunnel vid Gullmarsplan
Arbetet pågår nu för fullt med att bygga Stockholms nya av-
loppstunnel från Bromma till Sicklaanläggningen under Hammar-
bybacken. Nu anlägger vi vår sjätte och sista byggetablering vid 
Sundsta backe norr om Gullmarsplan. I början på nästa år börjar 
vi spränga fram avloppstunneln djupt under marken västerut mot 
Årstaskogen och österut mot Hammarbyhöjden.

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

På vår interaktiva karta kan du se 
hur långt vi kommit med avloppstun-
neln 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

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. 
Filmen tar fyra minuter. 

Du hittar den på  
svoa.se/sfafilm  
eller via QR-koden. 

Film: Hur bygger man 
en avloppstunnel?



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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Så här märker du våra arbeten i 
Johanneshov och Årsta
I skogsbacken vid Sundsta backe norr om Gullmarsplan hägnar vi 
in en byggetablering med plank från och med november 2020. 
Avloppstunneln kommer sedan att byggas österut mot Hammarby-
höjden och västerut mot Årstaskogen.

När vi bygger kommer du som bor nära 
att höra ljud från borrningar och spräng-
ning. Borrljud är ett vibrerande monotont 
ljud. Det klingar successivt av då tunnel-
fronten rör sig framåt med cirka 20 meter 
per vecka. Sprängljuden hörs en längre 
sträcka, men är över på några sekunder.
Sprängningar sker cirka två gånger per 
dag. Innan vi spränger i ditt område kan 
du om du vill få en varning via sms. En in-
bjudan till sprängvarningstjänsten skickas 
ut innan det blir aktuellt i ditt område.

Vi har tillstånd att genomföra störande 
arbeten på vardagar klockan 07–22.

TRANSPORTER
Transporterna till och från vår etablering 
vid Sundsta backe kommer att köra på 
Hammarbybacken och vidare mot Södra 
länken eller Nynäsvägen. Under den första 

perioden när vi spränger fram tunneln 
kommer antalet transporter att vara som 
flest. När tunneln är färdigsprängd kom-
mer vi att behöva transportera betong och 
annat material till etableringen. Då rör det 
sig om betydligt färre transporter per dag.

BESIKTNING
Vi kommer att göra besiktningar på alla 
byggnader som ligger inom ca 150 meter 
från tunnelsträckningen. Om ditt hus ska 
besiktas får du ett meddelande från oss en 
tid innan tunnelfronten närmar sig ditt hus. 

Som en förberedelse för våra arbeten har 
vi gjort noggranna utredningar kring hur 
mark och byggnader kan påverkas under 
byggtiden. I vårt tillstånd från Mark- och 
miljödomstolen finns beskrivet hur vi ska 
arbeta för att undvika skador. Stockholm 
Vatten och Avfall har stor erfarenhet av 

Tidplan för  
Johanneshov/Årsta

2020: Etableringen byggs upp vid  
Sundsta backe i slutet av året.

2021: Sprängningar för tunneln inleds  
i början av året.

2021-23: Tunneln byggs västerut under 
Årstaskogen och österut mot Hammarby-
höjden. Sprängningarna är klara hösten 
2023.

2024: Betongarbeten utförs i tunneln

2025: Etableringen rivs och området 
återställs.

att bygga tunnlar och vi anpassar våra 
sprängningar efter omgivningen. 

SAMARBETE MED NYA TUNNELBANAN
Under vårt arbete med avloppstunneln 
samordnar vi oss med Nya Tunnelbanan, 
som också spränger i området, för att 
störa omgivningen så lite som möjligt. 

HUR LÄNGE PÅGÅR ARBETET?
Etableringen vid Sundsta backe finns kvar 
fram till 2025. Därefter återställs platsen 
till sitt ursprungliga skick.

Innan 
vi spränger 

nära dig kan du  
få en varning 

via sms

Byggetablering 
Sundsta backe

Sprängningar för tunneln 
pågår i Johanneshov/Årsta 

under 2021–2023.

UPPDATERAD INFORMATION 
På vår webbplats uppdaterar vi  
regelbundet information om pågående 
arbeten i Johanneshov och Årsta:  
svoa.se/sfa-gullmarsplan


