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I december 2017 godkändes tillståndsan-
sökan för den nya avloppstunneln i Mark- 
och miljödomstolen. Förberedelser pågår 
nu med upphandling av entreprenörer. Vi 
tecknar också avtal om ersättning till de 
fastighetsägare som har mark direkt ovanpå 
tunneln.

BYGGSTART TIDIGAST SOMMAREN 2019

Nu under hösten pågår upphandling av de 
två entreprenörer som ska få uppdraget att 
bygga avloppstunneln. Senast mars 2019 
ska anbud från intresserade entreprenörer 
ha kommit in. Därefter beslutas vilka det är 
som får uppdraget.

Entreprenörerna har själva möjlighet att 
bestämma när de vill sätta igång och 
bygga tunneln. Arbetet kommer att ta totalt 
fyra år och ska vara klart senast 2025. De 
kan starta allra tidigast sommaren 2019, 
vilket betyder att byggstart sker någon gång 
mellan sommaren 2019 och 2021.

ERSÄTTNING TILL FASTIGHETSÄGARE

Vi kontaktar de fastighetsägare som har 
mark direkt ovanpå tunnelsträckningen 
och erbjuder dem att teckna markupplåtel-
seavtal med Stockholm Vatten och Avfall. 
Parallellt pågår ett arbete med värdering av 
energibrunnar för att fastighetsägarna ska 
få ersättning där bergvärmen påverkas av 
tunnelbygget.

Det är ovanligt att hus tar skada av tunnel-
byggen. Men för att vara helt säkra att nå-
got hus inte påverkas kommer alla fastighe-
ter inom en radie på 150 meter från tunneln 
att besiktas av ett oberoende besiktningsfö-
retag. Man besiktar så nära inpå byggstart 
som möjligt, cirka en månad innan bygget 
kan börja påverka byggnaderna.

INFORMATIONSMÖTEN

I god tid före byggstart kommer du som bor 
utmed tunneln att bjudas in till informations-
möten. Håll utkik i brevlådan i vår!

En miljösatsning 
för framtiden
STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING

I ett Stockholm som växer måste vi vara 
rädda om vårt vatten. Varje år blir vi 
30 000 fler som ska duscha, gå på toalet-
ten, tvätta och allt annat som ger upphov 
till avloppsvatten som behöver renas.

I projektet Stockholms framtida avloppsre-
ning utvecklas Henriksdals reningsverk till 
ett av världens mest moderna med fördubb-
lad kapacitet. 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 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. 

Nu förbereder vi bygget av 
14 kilometer avloppstunnel

FRÅGOR OM PROJEKTET
Har du en fråga om projektet? Mejla oss 
eller ring!

framtidensavloppsrening@svoa.se
08-522 128 80

Nu är förberedelserna i full gång för den nya avloppstunnel som 
Stockholm Vatten och Avfall ska bygga mellan Bromma och Sickla 
inom projektet Stockholms framtida avloppsrening. Entreprenörer som 
ska bygga tunneln upphandlas och fastighetsägare utmed tunnelsträck-
ningen har kontaktats för att teckna markupplåtelseavtal.

HÅLL DIG UPPDATERAD
Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev: 
svoa.se/sfa-nyhetsbrev

Läs mer om projektet och tunneln: 
svoa.se/sfa

facebook.com/framtidensavloppsrening

instagram.com/framtidensavloppsrening

Tunnelsträckningen från Bromma till Henriksdals reningsverk. Sex etableringsområden anläggs under 
byggtiden.



Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant 
som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljö-
fokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare 
med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till 
att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag 
och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli värl-
dens mest hållbara stad.

En del av Stockholms stad
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Henriksdals reningsverk byggs 
nu om för fullt med toppmodern 
membranteknik som lever upp till 
framtidens miljökrav. Med tekni-
ken kommer vi att kunna rena till 
exempel mikroplaster. 

Det finns inte möjlighet 
att bygga ut Bromma 
reningsverk med den nya 
membrantekniken. Därför 
ska Bromma reningsverk 
läggas ned och allt av-
loppsvatten från Västerort 
kommer att ledas i en 
tunnel till Henriksdals 
reningsverk.

När allt är klart kommer inga tunga illaluk-
tande slamtransporter att gå genom Bromma 
eller Sickla, eftersom slamhanteringen då 
sker inne i Henriksdalsberget.

VARFÖR DRAS TUNNELN JUST HÄR?

Vi vill bygga en så kort tunnel som möjligt 
och samtidigt påverka boende utmed tun-
nelsträckningen så lite som möjligt. Därför 
går tunneln mest under stadens egen mark 
och djupt under befintliga ledningar, 30-90 
meter under marken. Vi behöver också ta 
hänsyn till geologiska förutsättningar, efter-
som det är bättre att bygga tunnel i berg än 
i lera. En annan förutsättning för projektet är 
att tunneln måste passera Eolshälls pumpsta-
tion för att kunna ansluta den befintliga 
avloppstunneln västerifrån. 

Tunnelsträckningen har också valts för att 
bräddpunkterna utmed tunnelsträckningen 
ska byggas bort. Vid kraftiga regn sker 
idag nödutsläpp (bräddning) av orenat 
avloppsvatten i Mälaren. När tunneln är 
färdigbyggd kommer mängden orenat 
avloppsvatten som släpps ut i Mälaren att 
minska kraftigt.

SEX ETABLERINGSOMRÅDEN

På sex platser utmed tunnelsträckningen an-
lägger vi etableringsområden som hägnas 
in i samband med byggstart. 

Etableringsområden byggs upp i

    • Åkeshov

    • Smedslätten

    • Eolshäll

    • Liljeholmen

    • Gullmarsplan

    • Sickla

Varför behöver vi bygga en avloppstunnel?

Platserna har valts för att miljön ska påver-
kas så lite som möjligt. På området placerar 
vi byggbodar, fordon och material som 
behövs för arbetet. Till och från etablerings-
områdena kommer lastbilar att åka med 
bergmassor. Lastbilarna måste följa särskilt 
anvisade vägar som är godkända av Mark- 
och miljödomstolen.

FAKTA OCH KARTOR över etablerings-
områdena finns under områdesinformation 
på svoa.se/sfa.

Renare 
vatten i 
Mälaren

Transporter 
av slam 

försvinner

Minskade 
utsläpp i 
Östersjön

Bättre miljö med Stockholms framtida avloppsrening. När avloppstunneln är klar och avloppsvattnet 
från Västerort kan renas med membranteknik i Henriksdals reningsverk får vi flera miljövinster. 

Memranteknik. Vattnet 
filtreras genom membran 
med mycket små porer.

Vad händer med det du 
spolar ner i toaletten?
Välkommen till öppet hus på Bromma reningsverk! 

När: Söndagen den 18 november kl 10 – 15
Var: Bromma reningsverk, Drottningholmsvägen 490

Följ med på en vandring genom aloppsreningsverkets historia till framtidens 
utmaningar. Guidade visningar*, barnhörna och fika. Vi finns på plats för att 
berätta om Stockholms framtida avloppsrening med tunneln som ska byggas. 

*Guidad visning: Åldersgräns 7 år, ej tillgänglighetsanpassad. 
Åk kollektivt! Ingen parkering på området.

Guidade
visningar, barn-

hörna & 
fika!


