
 

Datum Sida Beteckning/Version 

2021-11-22 1 av 3   
  Vår referens  

 
     

 
Falu Energi & Vatten AB 
Besöksadress Västermalmsvägen 12 
Postadress Box 213, 791 25 Falun 
Telefon 023-77 49 00 Fax 023-213 88 
Organisationsnummer 556509-6731 
fev.se 

Falu Energi & Vatten 
Box 213 
791 25 Falun 

Er referens/Adressat 

Klicka eller tryck här för att skriva mottagare 

Information 

Snart börjar vi att gräva i ditt område 
Under åren 2021-2023 kommer vi utföra VA-arbeten i Grycksbo. Nu är 
det dags att förnya ledningar i ditt område. Här får du mer information om 
hur vi planerar grävarbetet. 

Byggnationen av överföringsledningarna för vatten och spillvatten mellan Falun och 
Grycksbo är snart klar. Den nya vattenledningen från Falun byggs nu vidare upp till 
Grycksbos högreservoar.  

I samband med bygget av den nya ledningen kommer vi att förnya vatten- och 
spillvattenledningar vid och i anslutning till Kyrkbyvägen, Bergsätravägen och 
Centrumvägen. Vi kommer också att komplettera med ledning för dagvatten.  

Så påverkas du av grävarbetet 
Under slutet av 2021 och stora delar av 2022 kommer vi att genomföra ledningsarbete 
och grävningar i ditt område. Arbetet kommer att utföras av Peab Anläggning på 
uppdrag av Falu Energi & Vatten.  

Se bifogad karta med preliminär tidplan. 

På dessa vägar kan du räkna med begränsad framkomlighet och att trafiken periodvis 
kommer att ledas om. Det kommer att finnas skyltning på aktuella platser. Som boende i 
området kan du också räkna med utökade transporter av arbetsfordon för 
materialtransporter till och från arbetsområdet även på närliggande gator och vägar.  

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och störningar. 

Därför bygger vi om 
Om du vill veta mer om VA-projektet i Grycksbo och kommande arbeten kan du besöka 
vår projektsida på fev.se/grycksbo. Vi lägger ut information löpande och det är möjligt 
att prenumerera på uppdateringar av sidan. 
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Frågor och kontakt 
Om du har frågor om projektet kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 023-77 49 00 
eller e-post info@fev.se. Be att bli kopplad till vår projektledare Mats Liss. Våra 
öppettider är vardagar 08.00-16.00. 

Gäller dina frågor grävningarna i området kan du kontakta Andreas Persson, platschef 
Peab Anläggning, på telefon 023-70 40 05. 

Med vänlig hälsning, 
Falu Energi & Vatten  
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På bilden ser du färgmarkerade vägar där vi kommer att genomföra grävarbeten. 
Tidplanen är preliminär. 

        Blått Vecka 48-10, 2021/22 - korsningen Bergsätravägen/ 
Centrumvägen och vidare längs Bergsätravägen österut till 
kraftledningen.  

        Gult Vecka 6-20, 2022 - kraftledningen söderut mot 
Drottningvägen och vidare mot Kyrkbyvägen. 

        Rött Vår/Sommaren 2022 - korsningen Centrumvägen/ 
Bergsätravägen längs Centrumvägen upp till 
högreservoaren norr om riksvägen. 

Hösten 2022: Anslutning av nytt dricksvatten till befintligt nät och återställningsarbeten. 

2023: Kvarvarande återställningsarbeten. 


	Information
	Snart börjar vi att gräva i ditt område

