
 
 

Håll dig uppdaterad
Läs mer om projektet och följ våra arbeten: 
svoa.se/sfa

Nyhetsbrev via e-post 
Prenumera på vårt digitala nyhetsbrev. 
svoa.se/sfa-nyhetsbrev

Följ våra arbeten i sociala medier
Våra filmer hittar du på:  
Youtube.com/framtidensavloppsrening

Facebook – på vår facebooksida  
Stockholms framtida avloppsrening följer 
du det som händer i projektet.
Instagram 
På Instagram@framtidensavloppsrening  
publicerar vi bilder från våra arbeten.

Vi bygger Stockholms  
framtida avloppsrening.

Ett miljöprojekt som gör 
skillnad för Mälaren och 
Östersjön.
Med projektet får vi: 

Följ våra arbeten: På vår interaktiva 
karta kan du se hur långt vi kommit i 
projektet. Kartan hittar du på svoa.se/sfa  
eller via QR-koden.

I och med det har vi nått en viktig milstolpe 
i projektet. Avloppsvattnet som renas med 
den nya tekniken blir ännu renare när det 
släpps ut i Östersjön. 

Vi har dessutom ökat reningsverkets 
kapacitet och kan fortsätta ombyggnaden 
med ytterligare två biolinjer.  

Nästa etapp har redan startat med att  två 
biolinjer har tömts på avloppsvatten och 
rivningsarbetet i bassängerna kommer att 
startas inom kort. 

Invigningen spelas in så du kommer att 
kunna se den i efterhand på vår webb-
plats, svoa.se/sfa. 

Nu invigs den första  
membranlinjen i  
Henriksdals reningsverk
Efter år av ombyggnationer, månader av tester och provdrift invigs 
nu den första ombyggda biolinjen med den nya membrantekniken.
Invigningen sker den 12 oktober i närvaro av bland annat  
Stockholms Klimat- och miljöborgarråd, Katarina Luhr. 

Vattnet blir mycket renare med den 
nya tekniken

Eftersedimenteringsbassäng som ska byggas 
om till membranbassäng
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Minskade utsläpp av kväve, 
fosfor och mikroplaster till  
Östersjön.

Bättre vatten i Mälaren.  
Utsläppen av avloppsvatten  
vid kraftiga regn, bräddning,  
minskar med 50 procent

Bättre boendemiljö när slam-
transporter genom bostads- 
områden försvinner.

ÖSTERSJÖN

MÄLAREN



Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i 
framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster 
med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner 
stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avlopps-
vatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans 
med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för 
att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

En del av Stockholms stad 

Stockholm Vatten och Avfall, 106 36 Stockholm

Tel: 08-522 128 80

framtidensavloppsrening@svoa.se, www.svoa.se/sfa

Redaktör: Susanne Forsberg 
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Arbeten under Hammarby-
backen och i Hammarbyhöjden
Under Hammarbybacken pågår fortsatt 
sprängningar för de nya anläggnings- 
delarna som ska byggas i berget.  

Stora bergrum sprängs ut 
Sprängningsarbetet pågår på flera fron-
ter i berget. Stora bergrum sprängs ut för 
försedimenteringen och mer än 40 meter 
under Mälarens nivå pågår sprängningar 
för att skapa utrymme för en ny pumpstation. 
På grund av de stora tekniska utmaningarna 
i sprängningsarbetet, bland annat många 
trånga passager och utsprängning i flera 
nivåer, är vi något försenade i arbetet. Det 
innebär att vi ibland även behöver spränga 
dagtid på helger, i enlighet med gällande 
tillstånd. 

Nya avloppstunneln  
Sicklaanläggningen – Bromma
Sedan början av året pågår även spräng-
ningarna för den nya avloppstunnel som ska 
dras från Sicklaanläggningen mot Bromma. 
Tunneln drivs nu fram med cirka 15 meter i 
veckan och är nu cirka  350 meter.  

Fronten närmar sig nu fastigheterna i 
den del av Hammarbyhöjden där tunneln 
ska passera. Under  våren/sommaren har 
förbesiktning av de fastigheter som ligger 
inom tunnelarbetets påverkansområde 
genomförts. Enligt Svensk standard är ett 
påverkansområde normalt 50 meter från 
sprängplatsen vid grundläggning på berg 
och inom 100 meter vid grundläggning på 
lera. Vi har valt att utöka det området till 
150 meter för hela projektet  vilket ger oss 
en mycket god extra marginal. 

När vi spränger i berg är det oundvikligt 
att det bullrar och vibrerar i omgivningen, 
och salvorna kan märkas även långt från 
sprängplatsen. En del blir oroliga för att hus 
ska ta skada, men byggnader tål mer än 
man tror. Vi anpassar alla salvor efter omgiv-
ningen och vibrationsmätare finns uppsatta 
på flera ställen runt sprängplatsen.  

Det är ovanligt att skador inträffar på  
grund av sprängningar. Om det ändå skulle 
uppstå en skada som du misstänker beror på 
våra arbeten kan du anmäla det till oss. 

Då görs en skadeutredning av ett obe-
roende besiktningsföretag för att se om det 
finns något samband.

Placera ömtåliga saker säkert!
Om du ärker du att det vibrerar i din bostad 
vid sprängningarna Se över ditt hem så att 
ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor och 
att du har säkra krokar till tavlor och annat. 
Du ansvarar själv för att ha satt upp och 
placerat ömtåliga föremål på ett ändamål-
senligt sätt.

Även du som bor utanför påverkans-
området  kan känna av sprängningar och 
vibrationer, men det betyder inte att huset tar 
skada. När tunneln passerat förbi kommer 
en efterbesiktning att genomföras.

Se hur vi arbetar med  
omgivningskontroll i filmen  
på svoa.se/sfafilm eller  
läs in QR-koden.
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Förstärkning med sprutbetong

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

Om du påverlas av störningar utöver  
Naturvårdsverkets riktlinjer kan du vid behov  
få möjlighet till ett ersättningsboende. 

Kontakta oss på telefon: 08-522 128 80 eller  
e-post: framtidensavloppsrening@svoa.se


