
Välkommen!



Kundägt
Återinvesterar i Trollhättan

Klimatsmart

Den goda kraften för generationer.



Handlingskraft

Energigivare

Kompetenta

Den goda kraften för generationer.



Idag och i framtiden

Morgondagens tjänster

Kundernas behov

Den goda kraften för generationer.



Ett hållbart erbjudande med produkter & tjänster

Återvinning

Biogas

El

Elbil & laddbox

Elnät

Fiber

Fjärrvärme

Solceller

Vatten



Vi ska vara en aktiv aktör i stadens utveckling. 
Vi ska ansvara för tillförlitlig och hållbar infrastruktur 
och verksamhet, vara kostnads-effektiva och ge god 
service.

Vårt uppdrag



Utan rent vatten, inget liv. Vattenpaketet är en av Trollhättan Energis 
största investeringar någonsin i vatten och avlopp.

• Ny dricksvattentäkt i Vänern

• Nytt vattenverk på Överby

• Utbyggd biologisk rening i Arvidstorps avloppsreningsverk

• Fortsatt uppdatering av ledningsnätet

#duärvattenvärd



Projektets omfattning

• Bergmassor motsvarande ca 90 ton skall med hjälp av skottkärror 
tömmas från befintliga tunnlar för att framtidsäkra avloppsystemet. (ca 
1000 st skottkärror)

• Projektet kommer innebära att vi skall transportera bort ca 3500 
lastbilsflak tur och retur.

• Projektet säkerställer att vi kan separera ca 400 000-500 000 
kubikmeter dagvatten från att gå till vårt avloppsreningsverk (ca 2-2,5 
miljoner badkar)

• I projektområdet bor det ca 2000 personer som kommer påverkas 
över tid samt många som rör sig in och ut i området.



Vattnets väg till Arvidstorp



Hur kommer det kunna se ut under projektets gång



Hur kommer det kunna se ut under projektets gång



Hur kommer det kunna se ut under projektets gång



Varför?

• Vi vill säkerställa leveransen av rent dricksvatten och minska risken 
för källaröversvämningar. Idag har området ett kombinerat spill- och 
dagvattensystem med ledningar och tunnlar från ca 1960-talet.

• Genom att separera spillvattnet från dagvattnet kan vi leda det rena 
dagvattnet direkt ut i Göta älv och minska belastningen på Arvidstorps 
avloppsreningsverk. Det sparar både energi och miljö.

• När vi separerar spillvattnet från dagvattnet och lägger ner större 
ledningar får spillvattnet mer plats vilket minskar risken för 
källaröversvämningar vid stora skyfall. Tidigare har vattnet helt enkelt 
inte fått plats vilket gör att det tränger tillbaka och kommer upp i 
fastigheterna.

• Samtidigt passar vi på att se över fiberdragningar, elnätet och 
fjärrvärmenätet.



Etappindelning



Tidplan



Hur påverkas du?



Avspärrningar



Vad tar vi hand om/Pratat med

• Besiktning (Metron)

• Räddningstjänst

• Postutdelning

• Trafikanordningsplan 



Sophantering



Busstrafik (Nobina)



Parkeringar



Ytterligare tankar

• Arbetstider

• Tillfällig gatubelysning

• Rörelse i arbetsområdet

• Asfaltering



Att tänka på vid sprängarbeten

• Vid sprängning kommer det alltid en ”varningsignal”(korta signaler)

• För vår och er säkerhet så gå inte till sprängningen utan därifrån.

• Det kommer finnas vibrationsmätare uppsatta på olika ställen för att 
se så vi håller oss inom givna gränser för att skydda fastigheter och er 
som boenden.

• Vid sprängning kommer det finnas sprängvakter som stoppar trafik 
(gång, cykel, bil) som inte får röra sig i området.

• Bor du i en lägenhet nära arbetsområdet och en sprängning skall 
göras, stå inte i fönstret för att minimera risker.

• När sprängningen är klar kommer en ”klarsignal” (en lång signal)



Förbindelsepunkt



Hur blir det när vi blir klara

• Ni kommer få ett helt nytt avloppsystem, elnät, förstärkt fiber samt 
renovering av fjärrvärmeledningarna. 

• Samma utseende på gatan och trottoar men helt nytt samt att 
gatubelysningen ses över och byts ut.

• Skyfallsväg för att minimera översvämningar för att hantera framtida 
klimatförändringar.

• Öka tillgängligheten av Hjortmosseparken med hjälp av 
uppgradering av dränering.

• De absolut modernaste gatorna i staden.

• Vi framtid säkrar vårt VA system för att möjliggöra smarta VA nät 
genom mätning.



Prenumerera på pågående projekt



Driftinformation
Anmäl dig till vår kostnadsfria 

driftinformation för att underlätta din 

vardag. 

Via driftinformationen får man sms vid 

driftstörningar samt planerade avbrott i 

projektet.



Kontaktpersoner

Trollhättan Energi:
Projektledare

Elin Govik 0520-49 75 60

Kundfrågor

Peter Engström 0720-04 83 91

Ulrik Engdahl 0721-42 00 74

NCC (Entreprenör):
Platschef

Robert Karlsson 076-521 62 97

Arbetsledare

Daniel Nolåker 070-442 16 15



Tack för idag!


	Bildnummer 1
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30

