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Ladda sommaren på Fallens Dagar i Trollhättan  

 

Årets folkfest på västkusten närmar sig. Fallens Dagar i Trollhättan går av stapeln den 17-
19 juli och där kan man möta idrottsstjärnor och energirådgivare, göra ett besök i 
vattenkraftverket eller varför inte genomföra sommarens häftigaste äventyr – ”flyga över 
fallen”. 
 
På fredagen den 17 juli laddar hela Trollhättan upp inför Kraftprovet. Hos Vattenfall på 
Hansenplatsen kan man göra egna ”heja-plakat” och få uppladdningstips från olympiern Petter 
Menning, kanotist med bl a VM-guld på meritlistan. Under helgen kan man också ta chansen att 
få träffa Anna Swenn Larsson från Sveriges alpina skidlandslag. 
 
Fallpåsläpp är enormt mäktigt och många vill ta del av det spektakulära skådespelet. Missa inte 
känslan av att se när fallen fylls av 300 000 liter vatten per sekund. Fallen släpps på kl. 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 och 23.00 (ljussatt) fredag till söndag. 
 
Man kan också få en flygtur över älven och fallet i en unik 360 graders-upplevelse med 
Vattenfalls Virtual Reality-glasögon. Vi garanterar en häftig upplevelse! 
 
Mitt i Göta älv ligger Olidan, Sveriges och Vattenfalls första kommersiella vattenkraftverk. Här 
kan besökare insupa kunskap om kraftverket. Hur vatten blir till el och hur man gör för att 
samtidigt bevara fiskbeståndet i älven. Visningarna utgår från Energihuset Insikten kl. 11.30, 
13.30 och 15.30. Hit tar man sig enkelt med Vattenfalls eltåg som avgår var 20:e minut. 
 
Vattenfalls Energirådgivare berättar hur man kan göra skillnad och bli energismart och vad du 
kan göra för att sänka dina energikostnader. Tips för både plånbok och miljö! 
 
En festival tar på krafterna. Alla är alltid välkomna till Vattenfall för att ladda upp eller ladda om, 
både sig själv och sin mobil. 
 
Öppettider: 
Hansenplatsen fre–sön kl. 11.00–18.00 
Energihuset Insikten fre–sön kl. 10.00–17.00 

 

För mer information:  
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com 
Vattenfalls Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se  #laddatrollhättan 
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