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FRÅGOR OM PROJEKTET? 
Ring oss på 08-522 128 80 eller mejla 
på: framtidensavloppsrening@svoa.se

Vi bygger Stockholms framtida avloppsrening 
 

Välkommen till digitalt  
informationsmöte
Som en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening bygger vi 
ut Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. Arbetet har nu på-
gått en längre tid och vi spränger på flera fronter under Hammarby- 
backen. I början av året kommer vi att börja driva den nya avlopps- 
tunneln mot Bromma.

Den 9 februari kl. 18.00 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte 
för att berätta mer om hur arbetet ser ut framöver.

Tid: Tisdagen den 9 februari kl 18:00

Plats: Online via vår webbplats:

svoa.se/sfa-sickla
Ställ frågor direkt under mötet eller skicka 
in i förväg till: 
framtidensavloppsrening@svoa.se

På vår interaktiva karta kan du 
se hur långt vi kommit i pro-
jektets olika delar. Zooma och 
klicka i kartan för mer informa-
tion. Kartan hittar du på: 
svoa.se/sfa eller via QR-koden.

Webbkarta: 
Följ våra arbeten

Delta i mötet – gör så här!
För det här digitala mötet använder 
vi Zoom, ett program som finns 
för både PC, Mac, iPhone, iPad 
och telefoner och surfplattor med 
Android. Zoom är lätt att installera 
(testa gärna på zoom.us/test). Du 
kan också lyssna på mötet med 
vanlig telefon.

Delta via dator
• På sidan svoa.se/sfa-sickla, klicka på 

länken till Zoom-mötet.
• Fyll i namn och e-postadress. Du släpps 

in till mötet när det börjar kl 18:00.
• Under mötet kan du ställa frågor genom 

att klicka på Q&A och skriva din fråga.
• Du kan också begära ordet genom att 

klicka på "Raise hand" och ställa frågan 
muntligt när mötesledaren ger dig ordet. 
(kontrollera gärna i förväg så att datorns 
mikrofon eller headset fungerar) 

Delta via smartphone eller surfplatta
• Ladda ner appen "ZOOM Cloud  

Meetings". Om du vill kan du skapa ett 
konto på Zoom och logga in, men det är 
inte nödvändigt för att delta på mötet.

• I telefonens/surfplattans webbläsare, 
surfa till sidan svoa.se/sfa-sickla och 
klicka på länken till Zoom-mötet. Zoom- 
appen öppnas automatiskt. Om du inte 
har ett konto fyller du i ditt namn och 
mejladress. Du släpps in till mötet när det 
börjar kl 18:00.

• Du kan ställa frågor på samma sätt som 
via dator, se ovan. 

Delta via telefon (endast lyssna)
• Ring till tel nr 08 4468 2488  och ange 

mötes-ID: 847 5593 1168# när du får 
frågan (på engelska). 

• Vill du ställa frågor kan du mejla i förväg 
till framtidensavloppsrening@svoa.se

Minskade utsläpp av kväve, 
fosfor och mikroplaster till 
Östersjön.

Bättre vatten i Mälaren –  
Utsläppen vid kraftiga regn, 
så kallad ”bräddning”,  
minskar med 50 procent.
 
Bättre boendemiljö när slam-
transporter genom bostads-
områden försvinner.

Miljövinster med 
projektet



När vi bygger kan du som bor nära 
höra ljud när vi borrar och spränger. Vid 
sprängningarna kan det höras och kännas 
flera hundra meter bort, men det är över 
på några sekunder. Varje sprängsalva an-
passas efter omgivningen för att inte skada 
närliggande byggnader. 

Om du vill kan du få en avisering via sms 
innan varje sprängning. Anmäl dig på  
svoa.se/telefonavisering. 

Riktlinjer för buller
Naturvårdsverket har riktlinjer för hur 
mycket störande ljud det får komma från 
byggarbetsplatser, och vi följer dessa när 
vi bygger. 

Våra arbetstider är generellt helgfria var-
dagar kl 7–22, men tysta arbeten (under 
30dBA) kan förekomma även på andra 
tider. Transporter förekommer dygnet runt. 

Ersättningsboende 
Du som berörs av störande ljud över  
Naturvårdsverkets riktlinjer kan vid behov få 
tillgång till ett ersättningsboende. Grundre-
geln är att boende som får mer än 45 dBA 
inomhus under mer än en veckas tid erbjuds 
ersättningsboende eller möjlighet till tillfällig 
vistelse dagtid. 

Arbetena i Sickla är inne i en mycket intesiv fas och vi borrar och 
spränger på åtta fronter. Samtidigt pågår betongarbeten. I början av 
året börjar vi även att driva den nya avloppstunneln mot Bromma.

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 Sicklaanläggningen. 
Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, 
att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av 
avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

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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Översiktlig tidplan
2019: Efter en tid av förberedande  
arbeten inleddes sprängningar för den 
ut- och ombyggda anläggningen under 
Hammarbybacken i början av året.

2021: I början av året börjar vi driva 
avloppstunneln från Sicklaanläggningen.

2022: I augusti/september är avloppstun-
neln utsprängd fram till Strahlensbergsgatan. 
 
2022: Sprängningarna under Hammar-
bybacken är klara sommaren 2022. 
Betongarbetena i de utsprängda delarna 
fortsätter. 

2026: Anläggningen och den nya av-
loppstunneln tas i drift under sommaren.Så här märks våra arbeten

Besiktning av fastigheter

Vi besiktar alla byggnader inom en radie  
av 150 meter från det område där vi 
utför sprängningsarbeten. Fastigheterna 
som ligger inom besiktningsområdet för 
sprängningarna under Hammarbybacken 
har besiktats.  
 
Vi börjar nu driva den nya avloppstunneln 
som ska gå från Sicklaanläggningen till 
Bromma. Tunnelfronten är i nuläget cirka 
430 meter från de fastigheter som ligger 
nämast. Vi kommer att besikta fastigheterna 
längs tunnelsträckningen efterhand som vi 
närmar oss. Du som har en bostad som ska 
förbesiktas får separat information om det i 
din brevlåda.  
 
För att minska risken för smittspridning följer 
våra besiktningspersoner just nu särskilda 
riktlinjer vid besiktning inne i bostäderna.  
Läs mer på svoa.se/sfa-besiktning

Om du upplever att du blir störd eller  
har frågor om våra arbeten så kontaktar 
du oss på telefon: 08-522 128 80  
eller e-post:  
framtidensavloppsrening@svoa.se

Webbplats: svoa.se/sfa  

Sociala medier 
• Youtube.com/framtidensavloppsrening
• Facebook: Stockholms framtida avloppsrening
• Instagram @framtidensavloppsrening

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

Mer information hittar du här


