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TILL BOENDE I HÄLJERÖD  
Arbetet med överföringsledningarna från Kungälvs vattenverk till Diseröd och in mot 
Kungälv fortsätter. Vi förstår att det många gånger kan vara krävande att bo i ett 
arbetsområde som påverkar ens vardag. Då är information till er viktigare än någonsin. Vi 
har brustit på den punkten vilket vi ber om ursäkt för och samtidigt informera om följande 
trafikomläggning framöver. 
 

Den 11 juli planerar vi att stänga av vägen vid 
punkt 1. (Se bild) Schaktarbetena kommer även 
att förhindra trafik från att ta sig igenom 
området vid punkt 2. Byggtrafik kommer att 
köra längs med detta parti men privatpersoner 
kommer inte att släppas fram då de geologiska 
förutsättningarna inte tillåter ytterligare trafik.  
Trafiken på den norra sidan av linjen (se bild) 
kommer att kunna köra ut via Hoffrekullen till 
Romelandavägen, samma väg som idag alltså.  
Trafiken på den södra sidan av linjen (se bild) leds uppför Häljerödsbacken och vidare över 
Åsvägen. I samband med detta görs ytterligare åtgärder för att förbättra vägen från där 
Häljerödsbacken börjar tills den ansluter till Dösebackavägen. Vi kommer att förbättra underlaget, 
röja buskar och sly och anlägga fler och större mötesplatser. Den här omläggningen kommer att 
vara fram till slutet av augusti. 
 
Provtryckning innan återfyllnad 
När ledningarna väl ligger på plats ska de fyllas med vatten och provtryckas och vi siktar på att göra 
det någon gång i mitten av augusti. Efter godkända värden fylls sen schaktet igen med början vid 
Kungälvs vattenverk för att så snabbt som möjligt kunna släppa på trafik på den södra sidan av 
linjen (se bifogad bild) via det nya vattenverket. Vi planerar detta till slutet av augusti. 
 
Följ arbetet utmed ledningen på vår projektsida där vi uppdaterar med det senaste så fort vi har ny 
information: 
 

www.kungalv.se/vadosebacka 
 
Samtliga samhällsfunktioner räddningstjänst, hemstjänst och posten med mera har informerats om 
den här trafikomläggningen.  
 

Kontaktperson: Andera Micella, Mail: andrea.micella@kungalv.se 

 
Har du fler frågor kontakta Kungälvs kundcenter på telefon 0303-23 80 00 eller läs mer på 

www.kungalv.se 
 

 
 

 
 

http://www.kungalv.se/
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