Spadtag för Vansbros framtida Vattenförsörjning

2017-08-31

Omfattande investeringar i Vansbros vattenförsörjning
För att säkra vattenförsörjningen i Vansbro investeras nu 31 miljoner kronor i
ett nytt vattenverk. Genom investeringen tryggas vattenförsörjningen under
lång tid för ca 4000 abonnenter i Vansbro kommun.
Idag pumpas obehandlat grundvatten, sk råvatten från den befintliga vattentäkten i Flögforsen till
vattenverket i Vansbro där det renas och behandlas innan det distribueras i ledningsnätet.
Råvattnet från Flögforsen har höga halter av järn, mangan, COD och humus vilket sammantaget
orsakar problem i den tre km långa råvattenledningen till vattenverket.
Dessutom har det nuvarande vattenverkets utformning svårt att rena råvattnets speciella
sammansättning. För att komma till rätta med dessa problem byggs nu ett helt nytt vattenverk
med effektivare behandlingsteknik speciellt anpassat för Flögforsens råvatten. Samtidigt förstärks
den naturliga grundvattenbildningen med hjälp av infiltration i anslutning till vattentäkten samt att
en ny ledning byggs från vattenverket ner till Vansbro.
På tisdag 5 september kl 14.00 tas första spadtaget till det som ska bli Vansbros
framtida Vattenverk vid Flögforsen
Deltagare

Stina Munters, kommunstyrelsens ordförande i Vansbro

Uwe Weigel, Styrelseordförande i Vansbro Teknik AB

Rolf Andersson, VD Grytnäs Projekt AB

Representanter från Dala Vatten och Avfall AB, VD Henrik Valgma
Fakta och bakgrund till investeringen – när planeras det vara klart


Vansbros nuvarande vattenverk byggdes på 1960-talet med omfattande renoveringar på
1990-talet.



Nuvarande vattenverk har en kapacitet på ca 1200 m³/dygn. Det nya vattenverket får
samma kapacitet som nuvarande vattenverk



Byggprojektet bedrivs som en totalentreprenad med Grytnäs projekt AB som
totalentreprenör.



Det nya vattenverket beräknas stå klart under våren 2018.

Kontakt inför spadtaget och vid frågor om ombyggnationen:
Janne Kallur, Bygg- och projektledare på Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 111,
janne.kallur@dvaab.se
Vänliga hälsningar Johan Sundström, Supportchef på Dala Vatten och Avfall AB
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