Falu Energi & Vatten
Box 213
791 25 Falun

Datum

2021-04-27

Sida

1 av 2

Beteckning/Version

Vår referens

Er referens/Adressat

Klicka eller tryck här för att skriva mottagare

Information

Snart kommer vi till Grycksbo
Under åren 2021-2023 kommer vi utföra vatten- och avloppsarbeten (VA)
i Grycksbo. I det här brevet får du mer information om vad det innebär för
dig som bor och verkar på orten.
Om du vill veta mer om projektet och kommande arbeten kan du besöka vår projektsida
på fev.se/grycksbo. Vi kommer att lägga ut information löpande och det är möjligt att
prenumerera på uppdateringar av sidan.
Därför bygger vi om
I Falu kommun finns det flera allmänna (kommunala) vatten- och avloppsreningsverk
som börjar bli äldre och är i behov av renovering. Till dessa hör bland annat
avloppsreningsverken i Grycksbo och Bjursås.
Att långsiktigt hålla igång ett stort antal vatten- och avloppsreningsverk är betydligt mer
kostsamt än att bygga överföringsledningar och centralisera försörjningen till ett par
större VA-verk. Det är en av huvudorsakerna till att vi kommer ansluta Grycksbo och
Bjursås till Faluns VA-system via överföringsledningar.
Nytt avloppsreningsverk i Främby
Idag renas det allmänna avloppsvattnet från Grycksbo i Grycksbo avloppsreningsverk.
Vi kommer att lägga ner verket och ersätta det med en pumpstation som pumpar
avloppet vidare, via en överföringsledning, till kommunens största avloppsreningsverk
i Främby, Falun.
Nytt dricksvatten från Badelundaåsen
Idag får Grycksbo det allmänna dricksvattnet från Årbohedens vattenverk utanför
Sågmyra. Verket går i princip på full kapacitet, samtidigt som det finns beslut i
kommunens VA-utbyggnadsplan om att ansluta ytterligare områden i Grycksbo och
Bjursås till allmänt VA.
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För att framtidssäkra försörjningen av dricksvatten bygger vi även en överföringsledning
för dricksvatten. Det innebär att vattenverken i Lennheden/Tjärna kommer att förse
Grycksbo med dricksvatten från Badelundaåsen. Möjligheten att förse Grycksbo med
dricksvatten från Årboheden kommer att finnas kvar. Det innebär att om en störning
inträffar i vattenleveransen från Falun finns reservvatten.
Utbyggnad av dagvattenanläggning och arbete med tillskottsvatten
I Grycksbo är dagvattenledningar och diken utbyggt i begränsad omfattning. Det leder
till att en stor del av dag- och dräneringsvattnet istället leds via spillvattenledningarna
till reningsverket, vilket innebär problem.
Vid större regnmängder kan tillskottsvattnet orsaka källaröversvämningar och bräddning
av spillvatten till vattendrag. Vattnet kommer till spillvattennätet via felkopplade
stuprör, dräneringar, otäta fastighetsserviser och genom inläckage i spillvattenledningar.
För att minska mängden av tillskottsvatten behöver vi, fastighetsägare och Falu Energi
& Vatten (FEV), göra ett gemensamt arbete. FEV kommer succesivt att bygga ut
dagvattenanläggningen för att istället kunna ansluta dagvatten till dagvattensystemet.
Så bygger vi – preliminär tidplan
Byggnationen av överföringsledningarna är snart klar och det börjar bli dags att koppla
in den nya dricksvattenledningen i det befintliga nätet i Grycksbo. Så här ser den
preliminära tidplanen ut för projektet och VA-byggnationerna i Grycksbo:
2021
2021-2022
2022 (hösten)
2023

Projektering och upphandling
Ledningsarbete i Grycksbo tätort
Anslutning av nytt dricksvatten
Återställningsarbeten

Så påverkas du
Under projektet kommer vi att genomföra arbeten i anslutning till Kyrkbyvägen,
Bergsätravägen och Centrumvägen. 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.
Frågor och kontakt
Om du har frågor om projektet kan du kontakta vår kundtjänst på 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.
Med vänlig hälsning,
Falu Energi & Vatten

