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VA-projekteringen inom Aröd E5 

 
Kungälvs kommun arbetar vidare med detaljprojekteringen av vatten- och 
avloppsutbyggnaden inom Aröd E5. Som många av er har sett har vi under hösten 
genomfört fältarbeten i form av geotekniska undersökningar och inmätningsarbeten. 
Med hjälp av dessa undersökningar har vi nu bra koll på befintliga anläggningar och 
marken i området. 
 
Vi kommer i Aröd att bygga ut ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Med dagvatten avses regn- och dräneringsvatten m m. Detta innebär att samtliga 
fastigheter kommer att få en förbindelsepunkt för respektive vattentjänst anlagd till er 
fastighet. 
 
Förslaget på ledningslägen inom Aröd Etapp 5 redovisas i kartskiss på sida 2 av detta 
infobrev. Inritade ledningslägen är preliminära och kan justeras under pågående 
projekteringsarbete, men vi kommer huvudsakligen att följa befintliga vägar. Vi har 
påbörjat arbete med ledningsrätter och kommer att kontakta fastighetsägare som äger 
mark där vi planerar att anlägga ledningarna. Projekteringen fortsätter nu med att 
anpassa ledningslägena efter utförda inmätningar och geotekniska undersökningar. Vi 
kommer även arbeta in de synpunkter som inkommer från samtal med markägare. 
Arbetet fortsätter enligt plan och projekteringen planeras färdigställas under 2023 för 
byggstart under 2024. 
 
I samband med detta informationsutskick skickar vi även med information om VA-
utbyggnad i allmänhet, kostnader och vanliga frågor-svar. För att undvika en stor mängd 
pappersutskrifter har vi lagt ut informationen på projektsidan, så du kan nå materialet 
via länken nedan. 
 
Kommunens projekthemsida kan nås via www.kungalv.se/ArodE5 På sidan kan ni 
skriva in er e-postadress i den blå rutan så får ni ett meddelande varje gång uppdatering 
sker på hemsidan. Kommande informationsutskick kommer huvudsakligen att skickas 
ut via hemsidan, så se till att prenumerera på hemsidan. 
 
Med anledning av etappens storlek och den stora mängd fastigheter som ingår i etappen 
ber vi i första hand om kontakt per e-post för att så bra som möjligt kunna hantera era 
frågor. Önskar ni telefonkontakt kan ni skicka ett mail om att ni önskar bli uppringda så 
kontaktar jag er gladeligen.  
 
Med vänliga hälsningar  
Zacharias Holmén 
Projektledare      
Zacharias.holmen@mexl.se 
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