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2021-02-25 

Informationsmöte Entreprenör och 
fastighetsägare vid Va utbyggnad i VO 
Västanvik 
 

Deltagare 

Representanter från Entreprenör Dala Bygg och Betongteknik (mötesansvarig) 

Representanter från Norrtälje kommun 

Fastighetsägare ca 75 stycken  

Plats 

Digitalt via Teams kl 09-10 den 25/2-21 

Information 

Entreprenören Dala Bygg och Betongteknik vann Norrtälje kommuns upphandling 
av VA i Västanvik. 

Nu påbörjas entreprenaden i etapp 1 i Västanvik (huvudsakligen fastigheter med 
beteckning Stortorp och Åkerö). För mer information om fastigheter i etapp 1 se 
www.norrtalje.se/vastanvik. 

Huggning av träd och buskage påbörjas vecka 09. Därefter följer grävning av VA-
schakt. Stickvägarna som tex Furuvägen, Adinavägen, Ulrikavägen utförs först, 
därefter utförs Dragonvägen. Arbetena i etapp 1 bedöms klara i oktober 2021. 
Lappning i brevlådor görs 5 dagar innan arbetsstart och information finns även på 
anslagstavla samt projektets websida www.norrtalje.se/vastanvik 

Projektorganisationen för entreprenaden sitter i etablering vid infarten till Åkerö 
från E18. Fastighetsägare får komma dit och ställa frågor, platsledningen sitter på 
plan 2.  
Platschef heter Anders Larsson (anders.larsson@dbob.se) 

Arbetsledare heter Andreas Hellestig (andreas.hellestig@dbob.se) 

POSTADRESS 
Box 802, 761 28 Norrtälje 
VA-avdelningen 

BESÖKSADRESS 
Kaserngatan 10 

KONTAKT 
0176-710 00 
kontaktcenter@norrtalje.se 
www.norrtalje.se 



 

2021-02-25 
 

 

POSTADRESS 
Box 802, 761 28 Norrtälje 
VA-avdelningen 

BESÖKSADRESS 
Kaserngatan 10 

KONTAKT 
0176-710 00 
kontaktcenter@norrtalje.se 
www.norrtalje.se 2 (3) 

 

För kontakt med Norrtälje kommun och kommunens projektorganisation så 
hänvisas till 

kontaktcenter@norrtalje.se eller tfn. 0176 71000 hänvisa till Västanvik. 

Löpande Information om projektet delges på projektets websida 
www.norrtalje.se/vastanvik 
 

Fråga/svar 

Fråga Svar 
Informationslappar i brevlåda 
når inte dem som inte bor 
permanent i Västanvik  

Information delges också på projektsidan. 

Hur kommer fastighetsägarna 
fram till sina fastigheter under 
entreprenaden 

Fastighetsägare ska komma fram till 
fastigheterna. Men det kan förekomma 
väntetider vid tex sprängning/lastning etc. Dala 
B&Bt kommer hålla kontakt med 
fastighetsägare. Information sätts på 
anslagstavlor, brevlådor och på projektsidan. 
Hemtjänst och räddningstjänst kommer 
släppas fram. 

När startar Dala B&Bt på 
Dragonvägen 

Inget fast startdatum satt än. Stickvägarna 
först därefter Dragonvägen. Hela Dragonvägen 
kommer inte grävas upp samtidigt. 

Vilka arbetstider gäller för 
Dala B&Bt 

Mån-Fre 7-18 
Sommaruppehåll 6 veckor från midsommar. 

Hur säkerhetsställs 
sommarvatten? 

De friläggs vi grävning och skyddas 

Vad betyder det när 4 
träkäppar sitter tillsammans 
vid tomtgräns? 

Det är avsättning för servisen 
(förbindelsepunkten) 

Hur blir det med övergångar 
till infarter 

Körplåtar kommer användas där det behövs. 
Dala B&Bt håller kontakt med fastighetsägare 
och fastighetsägare får gärna ta kontakt 
gällande detta. 

Är det bara grävning i en 
schakt åt gången eller kör 
man på flera täter/fronter 

Dala B&Bt gräver på flera fronter samtidigt 

Hur lång tid tar det att få svar 
från Norrtälje kommun 

Ca 2 arbetsdagar utom vid semestertider och 
storhelger. 

Täcker ni schakten direkt 
eller står den öppen? 

Schakten står ej öppen i onödan. 

Besiktningar (syner) som 
gjorts av fastigheter inför 

Ja, maila kontaktcenter 
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sprängning utvändigt, går det 
att få en invändigt nu. 
Kommer VA släppas på för 
hela området samtidigt 2023 
eller i delområden 

Planerat att hela området kopplas in samtidigt 

Hur fungerar det med 
leverans av LTA pumpar 

Mer information kommer längre fram i projektet  

Kan man få frischaktsavtal nu 
eller är det för sent 

Det går fortfarande bra att skriva under 
frischaktsavtal 

Läggs ny information ut 
under rubriken Aktuellt på 
projektsidan? 

Ja, så gör vi. 

Om det sticker ut en båt från 
en tomt ut i arbetsområdet, 
måste den flyttas? 

Ja det måste vara fritt i arbetsområdet, det 
gäller allt material inkl växtlighet. 

  
 

 

Mötet avslutades kl 09.57 


