
VA-avdelningen på Karlstads kommun levererar friskt 
dricksvatten, hanterar dagvatten och renar  
avloppsvatten. Vi vill uppmuntra dig till att dricka 
kranvatten och tänka på vad du spolar ner i avloppet. 
Vi vill också berätta om lite annat vi gör.

VI FRAMTIDSSÄKRAR KARLSTAD
Vårt vattennära läge gör det extra viktigt att framtids-
säkra för kommande utmaningar. Att klara att avleda 
ökande regnmängder och förebygga  
översvämningsrisker. Vi lägger om vårt befintliga  
VA-ledningsnät och underhåller de verk och  
anläggningar vi har. Infrastrukturen anpassas och nya 
ledningar dimensioneras för att vara hållbara över tid. 
Vi gör mycket olika arbeten för att säkra upp  
vattenförsörjningen. Nedan kan du läsa om några 
exempel. 

UNDERHÅLL PÅ LEDNINGSNÄTET
Ett exempel på underhållsarbete på ledningsnätet är 
motionering av ventiler och brandposter.  
Vid motioneringen öppnas och stängs ventiler och 
brandposter spolas ur för att se att de fungerar. Och 
fungerar de inte så byts de ut.

OMLÄGGNING AV VA-LEDNINGAR

 
 
Vi lägger om VA-ledningar på Konvaljegatan på  
Hagalund. VA-ledningarna byggdes 1957. Det har 
varit problem med vattenläckor en längre tid i  
området. Spillvattenledningarna har klassats som  
uttjänta och dagvattenledningen är  
underdimensionerad för att klara framtidens regn. 
Genom att lägga om ledningarna framtidssäkrar vi 
VA-försörjningen i den här delen av området

KOMPLETTERING VID SANDTORPS VATTENVERK
Vid Brattforsheden finns Sandtorps vattenverk som 
levererar vatten till Blombacka, Lindfors och Molkom. 
Under flera år har regn skapat varierande  
vattenkvalitet i själva vattentäkten. Vi har under årens 
lopp utrett olika åtgärder. Nu har vi skapat ytliga 
tätskikt och det ser ut att ha blivit en väldigt bra  
lösning!  Dessutom har vi gjort åtgärder som möjlig-
gör ökad kapacitet i Molkomsområdet i framtiden. 
 
RENOVERING AV SVINBÄCKENS VATTENTORN
Vattentornet byggdes på 1960-talet och är i betong. 
Trots att många tror det är inte betong ett "evigt"  
material. Vattentornet har reparerats flera gånger  
tidigare, men den här gången valde vi att renovera.  
Tornet får då en förbättrad livslängd upp till 50 år. 
 

Med vänliga hälsningar
VA-avdelningen, Karlstads kommun

Augusti  2020

INFORMATION FRÅN VA-AVDELNINGEN


