
Vi gräver i gatan 
Ta dig fram i trafiken 
på Kurödsområdet



Bil- och lastbilstrafik från centrum kör in som vanligt, men en annan väg ut
Du som kör kan komma in i området som vanligt från centrum (väg 172) – och hitta rätt utan omvägar. 
Periodvis blir Kurödsvägen dock enkelriktad. Vi kommer då att styra trafiken ut från området, via 
Gräskärrsvägen och Björbäcksvägen (orange väg, bokstaven A, på kartan), med hjälp av temporär vägvisning. 

Detta blir det enklaste och smidigaste sättet att hålla trafiken flytande, utan köer och tidsförlust. 

Buss mot centrum kör en annan väg och några hållplatser flyttar
För att du ska kunna åka buss som vanligt, från Kuröd mot centrum, har vi sett till att det finns separata 
bussvägar. Din närmsta hållplats kan vara flyttad periodvis. 

Augusti 2018: Bussen kör en via Bräckevägen (blå väg, nr 1, på kartan). Busshållplatsen Nordverk flyttar till 
en tillfällig hållplats i kanten av Kurödsvägen.  

Fr.o.m. september 2018: Busshållplatserna Kuröd Östra och Schillers väg flyttas. Tillfälliga hållplatser blir vid 
norra infarten till Nordverksområdet och infart Skalbanksvägen (rosa väg, nr 2, på kartan). 

Gång- och cykeltrafik hänvisas till södra sidan av vägen 
Gång- och cykelbanan på norra sidan Kurödsvägen kommer att behöva stängas av och rivas i omgångar.  
Du går eller cyklar istället på trottoaren på andra sidan. Gång- och cykelbanan återställs löpande och öppnas 
i takt med att arbetet framskrider. 

Såhär påverkas du som kör, cyklar, går eller åker buss

Med start våren 2018 börjar vi förbereda för den del av den nya råvattenledning som 
går utmed Kurödsvägen. Det är Skanska som utför arbetet, på uppdrag av Västvatten.  
I samarbete med Uddevalla kommun har vi planerat för säker arbetsmiljö och säker 
passage förbi arbetsområdet. Vi beräknar vara helt klara till sommaren 2019.

Ursäkta röran
Vi jobbar för att förse  
Uddevalla med vatten
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Tillfällig bussväg,  
fr.o.m. september 2018

Tillfälliga hållplatser:   
• Vid norra infarten till  
  Nordverksområdet 
• Vid infart Skalbanksvägen 

Flyttade hållplatser:  
• Östra Kuröd 
• Schillers väg

Sträckning som blir påverkad 
av  trafikomläggning. 

Tillfällig bussväg,  
augusti 2018 

Hållplats Nordverk flyttar ca 
100 meter.

B Sträckning som blir påverkad 
av  avstängningar. 



Tack på förhand
...för att du som näringsidkare hjälper till att guida  
medarbetare, kunder och leverantörer under arbetets gång.  
 
 

Martin Birgersson 
Projektledare, Västvatten 
martin.birgersson@vastvatten.se 
0522-63 88 32

Jesper Pedersen  
Arbetsledare, Skanska  
jesper.pedersen@skanska.se 
010-448 00 00

Vill du veta mer? 
Detaljerade trafikanordningsplaner (TA-planer) och annan information  
finns på Västvattens hemsida, www.vastvatten.se. 

Kontakta gärna någon av oss
Magnus Larsson 
Produktionschef, Skanska 
magnus.larsson@skanska.se 
010-448 00 00


