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Hej!
Nu är det dags för ett nytt skede med VA-utbyggnaden i Dingelsundet.
Vår entreprenör NRC kommer preliminärt måndag v.42, dvs den 15/10 börja med
ledningsarbetena i vägen vid båthamnen. Därifrån kommer arbetena sedan röra sig
norrut, upp mot entreprenörens etableringsyta. Det är arbeten som beräknas pågå
under resten av året. Detta berör främst er som bor norr om båthamnen, men även
er som bor nedanför eftersom det påverkar framkomligheten i området.

Framkomlighet i området
Under hela byggtiden kommer trafikflödet i området att påverkas - och
framkomligheten kommer att vara mycket begränsad.
För er som bor vid och norr om båthamnen innebär det att du inte alltid kommer
kunna nå ditt hus utan måste parkera bilen en bit ifrån. Det kommer att vara så att
ibland måste man gå över grannens tomt för att komma hem. Vi hoppas att alla är
med och hjälper till för att ”grannarna” ska kunna ta sig hem.
Tillfälliga parkeringar och uppställningsplatser för soptunnor och brevlådor
kommer finnas på två ställen enligt bild 1 nedan.
När schakten är utanför just er fastighet kommer inte post och sophämtning kunna
fungera som vanligt, utan ni får använda våra tillfälliga platser för detta, se bild 1.
Entreprenören kommer att ta kontakt med er innan de flyttar postlådorna och
soptunnorna. Vi har kontakt med Posten och sophämtningen och de blir löpande
informerade om flyttningar som behöver ske. Även räddningstjänsten är
informerad om trafikläget.

Är du i behov av att någon transport måste komma fram som tex skolskjuts,
färdtjänst, pelletsleverans, etc. Kontakta oss så får vi diskutera tillsammans hur
vi löser frågan på bästa sätt. Det gäller också om du har väldigt tät
slamtömning.
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Bild 1. Ytor för tillfällig parkering och uppställning av soptunnor och brevlådor
samt tillfällig väg.
Allt eftersom entreprenören gräver sig fram (schakt 20-40 meter) kommer den
delen av vägen som är avskuren att flyttas norrut. Detta innebär att efter ett tag när
grävjobbet passerat ditt hus kommer du att kunna nå ditt hus med bil- fast via den
östra sidan och den tillfälliga vägen, se bild 1 ovan.
Att köra hem/hemifrån via den östra sidan och tillfälliga vägen gäller även er som
bor nedanför hamnen. Ni kommer alltså få ta en annan väg hem/hemifrån under
denna period. Vägarna är försedda med mötesplatser men alla gator i området är
smala så vi ber alla om att köra lugnt och visa hänsyn till varandra i trafiken.
Sprängningsarbeten

Sprängningsarbeten kommer pågå kontinuerligt under projektets gång. Före
sprängning signalerar entreprenören med flertalet korta signaler (som ett tutande).
Ansvarig sprängare håller uppsikt under riskområdet, men det är extra viktigt att ni
efter denna signal inte närmar er arbetsområdet. Efter att salvan har skjutits
signalerar vi med en längre ihållande signal.
Alla hus i de områden där det kommer att sprängas kommer besiktas och de allra
flesta av er har redan haft besök av Ramböll som ombesörjer detta. För att följa upp
vibrationer som blir av sprängningen kommer vibrationsmätare sättas upp på
fastigheterna närmast sprängområdet.
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Att bo granne med en byggarbetsplats
Det är viktigt att det skapas så säkra förhållanden som möjligt för alla som vistas i
området- både för boende och anläggningsarbetare. Därför finns det några saker
som är viktiga att tänka på för att undvika skador och olyckor.
•

•

•

•
•

En byggarbetsplats är en spännande miljö, och det finns många saker som
är intressanta på olika sätt, exempelvis är ofta stora entreprenadmaskiner i
rörelse. Vi vill därför be er ha extra uppsikt över barn och ungdomar, för
att undvika olyckor.
Framkomligheten inom och utanför området är mycket begränsad under
byggtiden och stor försiktighet måste iakttas utmed vägar där arbetsfordon
och personal är i rörelse.
Byggbranschen har tidiga vanor, arbetsdagen börjar oftast redan kl 06:30
och pågår fram till senast 17:00. Det kan även ibland förekomma höga
ljudnivåer under dagtid, beroende på fas i projektet. Det kommer att
utföras schaktnings-, packnings, och sprängningsarbeten på arbetsplatsen.
Vägarna kommer att uppfattas som ”smutsiga” allt eftersom asfalten tas
bort, vi ber om överseende med detta.
Observera att det absolut förbjudet att ta bort någon del av de
avspärrningar som gjorts för att skärma av den öppna schakten.

www.karlstad.se/dingelsundet_va
Titta in på vår webbsida för projektet. Där uppdaterar vi med den senaste
informationen.
För dig som saknar möjlighet att hämta information via internet – kontakta oss så
löser vi informationsflödet på annat sätt.
Andra funderingar?

Har du några frågor, andra funderingar eller iakttagelser som påverkar säkerheten i
området? Tveka inte att kontakta oss.
Med vänlig hälsning

Maria Dåverhög
Projektledare

Johan Törngren
Byggledare
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