
VIKTIG VATTEN- OCH AVFALLSFAKTA

• Varje stockholmare använder

140 liter vatten per dygn

• Och slänger nästan 100 kg matavfall

per person/år

• På en vecka producerar Stockholm

Vatten och Avfall dricksvatten som

kan fylla Globen 4,5 ggr

• Och hämtar sopor 350 000 ggr/mån
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STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL 
MÖTER KRAVEN FRÅN ETT 
VÄXANDE STOCKHOLM

– VÅRT JOBB ÄR ATT SE TILL att Stockholms invåna-
re alltid har kranvatten av högsta kvalitet, ett fung-
erande avlopp, att de får sina sopor hämtade, kan
lämna sitt farliga avfall och återvinna det de behöver.
Det betyder att vi måste se till att sophanteringen
och vårt drygt 540 mil långa ledningsnät för vatten
och avlopp fungerar dygnet runt, året
om, förklarar Christer Hafdelin, som är
säkerhets- och fastighetschef. 

Men Stockholm Vatten och Avfall gör 
mer än att sköta den dagliga vatten-
försörjningen och avfallshanteringen 
i huvudstaden. Man driver även flera 
utvecklingsprojekt för att nå verksam-
hetens högt satta miljömål och möta 
kraven från ett ständigt växande stad.

FRAMTIDENS SOPSORTERING

Ett sådant här projekt är Högdalens 
sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA, en hy-
permodern anläggning för mottagning, sortering och 
omlastning av avfall. När den står klar kommer an-
läggningen att kunna sortera soppåsar med automa-
tik, så att trångbodda stockholmare inte ska behöva 
sortera sina sopor i stora platskrävande soprum. Men 
den nya anläggningen sparar inte bara plats, den ska 
också göra så att en större mängd av stockholmarnas 
matavfall kan bli till biogas och biogödsel – för att 
på så sätt minska utsläpp av växthusgaser. En ökad 
mängd av materialåtervunnen plast- och metallför-
packningar kommer också att bidra till minskad 
klimatpåverkan. 

FÄRDIGT ÅRSSKIFTET 2020 

Var den här nya anläggningen skulle ligga var stra-
tegiskt viktigt ur flera aspekter. Ur miljö-, ekonomi- 
och tidssynpunkt såg Stockholm Vatten och Avfall 
behovet av att den skulle vara belägen på södra sidan 
av staden. Här har man redan en anläggning, även 

den i en Stendörren-fastighet, som fungerar ungefär 
som en brandstation med servicepersonal som bor i 
skift, dygnet runt och året om, för att kunna rycka 
ut vid eventuella driftsstörningar. Närhet till den 
här existerande anläggningen, hög tillgänglighet 
och säkerhet, samt möjlighet till anpassning för tung 

verksamhet stod också högt på önske-
listan, liksom funktion dygnet runt och 
bibehållen kvalitet, både under projektets 
gång och när anläggningen väl står klar.

Valet föll på en lagerbyggnad i Hög-
dalen som Stendörren hjälpte Stockholm 
Vatten och Avlopp att hitta. Den byggs nu 
om för att inrymma lager, garagedel och 
tvätthall, samt en tillhörande kontorsdel 
varifrån HSMA-projektet drivs.

– Stendörren hjälpte till och finkamma-
de sitt lokalutbud i området, och vi föll 
för den här stora lagerbyggnaden som 

praktiskt nog ligger tvärs över gatan från vår existe-
rande anläggning. De har också varit väldigt lyhörda 
och hjälpt oss att verksamhetsanpassa lokalerna efter 
våra önskemål, berättar Christer. 

Vid årsskiftet 2022 beräknas den nya sorteringsan-
läggningen stå helt klar.

STOCKHOLM VÄXER  

SNABBAST I EUROPA 

HSMA-projektet är ett exempel på många 
framtida utmaningar som väntar Stock-
holm Vatten och Avfall i framtiden.

– Den största är en växande stad. En
annan är de klimatförändringar som vi står 
inför, med större mängder nederbörd och 
smältvatten. Vi måste anpassa vår verk-
samhet för att det ska få så liten inverkan 
som möjligt på stadens utveckling – och 
i förlängningen för stadens innevånare, 
avslutar Christer. 

Stockholm Vatten och Avfall förser 1,5 miljoner stockholmare med rent kranvatten 
varje dag. Man renar även deras avloppsvatten, och ser till att invånarna kan ta hand 
om sitt avfall på ett miljömässigt sätt. Att det är ”lätt att göra rätt”.

DEN STÖRSTA  
FRAMTIDA UTMA-

NINGEN ÄR EN 
VÄXANDE STAD, EN 

ANNAN ÄR DE  
KLIMATFÖRÄND-
RINGAR SOM VI 

STÅR INFÖR, MED 
STÖRRE MÄNGDER 
NEDERBÖRD OCH 

SMÄLTVATTEN.
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