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Välkommen in i Henriksdalsberget

FRÅGOR OM PROJEKTET?
Mejla oss eller ring!
framtidensavloppsrening@svoa.se 
08-522 128 80.

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

Läs mer om projektet: svoa.se/sfa
        

Vi erbjuder en unik möjlighet att besöka den del av reningsverket 
där våra arbeten med att bygga Stockholms framtida avloppsrening 
pågår.

• Se hur vi bygger om reningsbassängerna som ska utrustas med 
membranteknik.

• Gå in i tunneln och se de bergrum som vi bygger under bostäderna 
på Henriksdalsberget.

• Prata med våra byggledare och se några av de mäktiga bygg-
maskinerna som vi använder när vi bygger.

När: Söndagen den 24 mars kl 11.00 - 15.00 
Var: Henriksdals reningsverk, Värmdövägen 23, Nacka

Ta chansen. Upplev något utöver det vanliga. Vi bjuder på fi ka.

Välkommen!

Öppen 

arbetsplats 

den 24/3

kl 11-15

Hitta hit: Buss till Henriksdal. 
Ingång vid reningsverket, 
Värmdövägen 23, Nacka. 
Kommer du med bil fi nns det ett 
parkeringshus på Kvarnholms-
vägen 12.

Stövlar eller grova skor rekommenderas. 
Husdjur kan inte följa med. Rundturen 
är ca 1,2 km i reningsverket inklusive 
tunneln. Utgång sker vid vår etablering 
vid Kvarnholmsvägen, vilket innebär 
en promenad på ca 600 meter tillbaka 
till Värmdövägen. I tunneln är det ett 
ojämnt underlag och i slutet av tunneln 
är det en brant backe som kan vara 
besvärlig för rörelsehindrade.
 
Mer information på www.svoa.se/sfa

FÖLJ OSS PÅ:
          facebook.com/framtidensavloppsrening

        @framtidensavloppsrening
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Stockholms framtida avloppsrening är ett av Stockholms största pågående 
projekt som kommer att pågå i olika etapper ända fram till 2029. Vad är 
på gång i projektet nu, vad är det som tagit längre tid än beräknat och 
hur ser tidplanen ut framåt? Vi ställde några frågor till projektchef Stefan 
Rosengren. 

Hur långt har ni kommit med de olika 
delarna i projektet Stockholms  
framtida avloppsrening?
– De delar som vi kommit igång med går 
enligt plan. I Henriksdals reningsverk är vi i 
full gång med första etappen av fyra där vi 
ska bygga om eftersedimenterings- 
bassängerna och installera membranteknik. 
Betongarbetena börjar bli klara, sedan ska vi 
börja installera maskinutrustning.
– I tekniktunneln, som vi spränger fram 
ovanför reningsverket, är vi snart klara med 
första huvuddelen. Hela tunneln kommer att 
vara färdigsprängd till sommaren 2020. Vi 
vet att det är jobbigt med sprängningarna för 
många som bor på Henriksdalsberget, men 
när tekniktunneln är klar kommer vi att störa 
betydligt mindre. 
– I Sicklaanläggningen har vi startat med 
förarbeten inför den kommande bergentre-
prenaden. Vi väntar fortfarande på besked 
från Mark- och miljödomstolen om den över-
klagan på detaljplanen som kommit in, men 
räknar med att kunna starta våra bergarbeten 
under våren. 
– När det gäller avloppstunneln mellan 
Bromma och Sickla väntar vi nu på anbud 
från de entreprenörer som ska få uppdraget 
att bygga tunneln. Anbuden ska komma in 
i februari-mars, och sedan fattar vi beslut. 

Tunneln kan sedan börja byggas tidigast 
i sommar, men byggstart kan även bli senare. 
 
Hur ser tidplanen ut för projektet? När blir 
allt klart?
– En viktig milstolpe vi ser fram emot är när 
avloppstunneln och Sicklaanläggningen är 
klara och vi kan leda över vattnet från Brom-
ma reningsverk till Henriksdal. Det kommer 
att ske sommaren 2026. 
– Arbetet med att bygga om Henriksdals re-
ningsverk pågår parallellt fram till 2029, då 
vi kommer att ha installerat membranteknik i 
alla sju eftersedimenteringsbassänger. Då är 
vi klara med hela projektet.

Projektet kommer att ta längre tid än det 
var planerat från början. Hur kommer det 
sig? 
– När beslutet togs 2014 hade man under-
skattat både omfattningen av projektet och 
inte minst tiden det skulle ta för att få alla 
tillstånd på plats. Men även tiden för genom-
förandet var underskattad från början. Enligt 
den första tidplanen skulle vi ha varit klara 
med tunneln redan nu, men faktum är att vi 
ännu inte har alla tillstånd helt klara.
– Under arbetets gång har vi upptäckt att en 
del anläggningsdelar är i mycket sämre skick 
än väntat. Av säkerhetsskäl har vi också varit 

tvungna att förstärka berg i reningsverket, 
vilket tagit längre tid.

Vad händer med projektets kostnader nu 
när det tar längre tid?
– I projektets ursprungliga budget från 
2014 fanns alla kostnader inte med. Man 
hade till exempel inte satt av pengar för 
risk och oförutsett. Men den budget vi har 
nu kommer att hålla resten av projektet. 
– Värt att nämna är att budgeten för 
avloppstunneln fortfarande är samma som 
den ursprungliga. Det är kostnaden för 
ombyggnaden av reningsverket som blivit 
större än först beräknat.

Vad tycker du är det mest spännande 
med SFA-projektet? 
– Stockholms framtida avloppsrening är 
ett enormt spännande projekt rent tekniskt 
– en riktigt utmaning. Och det känns bra 
att jobba för något där nyttan är så enormt 
stor med det vi gör.
– Det allra bästa är att projektet lyckats 
attrahera så många otroligt kompetenta 
yrkesmänniskor som jag får chansen att 
jobba tillsammans med!

Stockholms framtida avloppsrening - för en bättre miljö
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 avloppstun-
nel 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 bostads-
områden försvinner.

Vi förbereder 
inför tunnel-
bygget mellan 
Bromma och 
Sickla
Upphandling av de två entreprenörer som 
ska få uppdraget att bygga avloppstunneln 
pågår. Under mars månad 2019 ska 
anbud från intresserade entreprenörer ha 
kommit in. Därefter beslutas vilka det är 
som får uppdraget.

Entreprenörerna har själva möjlighet att be-
stämma när de vill sätta igång och bygga 
tunneln. Arbetet kommer att ta totalt fyra år 
och ska vara klart senast 2025. 

HALLÅ 
DÄR!

Stefan Rosengren, projektchef SFA 
Hur är läget i projektet?


