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Informationsbrev 2 

Vi kommer jobba i ditt område 
 

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Kantarellstigen och 

Musseronstigen har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder.  

Enbart ledningar på kommunal mark kommer att läggas om.  

 

Omläggningsarbetet sker i samverkan med Uddevalla Kommun, Uddevalla Energi 

och Skanska. Förutom vatten och avlopp kommer belysningsanläggning samt 

matarkablar mellan elskåpen att bytas ut och förnyas.  

Byggstart december 2021 
 

V48 

Västvattens entreprenör, Skanska kommer innan jul att börja iordningställa en 

arbetsplatsetablering för ledningsomläggning vid Kantarell- och Musseronstigen. 

Etableringen kommer att anläggas vid fotbollsplanen norr om Musseronstigen. 

Ytan för bodar, förrådscontainers och materialupplag kommer att hägnas in för att 

förhindra att barn och andra obehöriga vistas här. 

 

Under arbetet med etableringen kommer transporter ske via Champinjonstigen och 

gångväg fram till fotbollsplanen. 

Vi kommer att sätta upp vägarbetstavlor och skyltar som varnar för byggtrafik. 

Gångväg breddas temporärt för att gående och fordon skall kunna mötas säkert. 

Vi kommer informera alla våra leverantörer om att framföra fordon med största 

försiktighet i området. Fartdämpare vill vi undvika att lägga ut, då dessa kan ge 

upphov till vibrationer i fastigheter vid passage av tunga fordon. 

TIDSPLAN 

Arbete med omläggning av ledningar är planerat att påbörjas under januari.  

Ni skall räkna med att arbete vid Kantarellstigen och Musserontigen kommer att pågå 

fram till byggsemestern 2022. 

Gång och cykelbanan på Champinjonstigen kommer att återställas med ny 

överbyggnad i samband med avetablering.  
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Först kommer vi att arbeta med ledningar i Kantarellstigen mellan Murkelvägen och 

Musseronstigen, se bilaga  

Boende utmed denna sträcka kommer att bli kontaktade innan julhelgen för att få mer 

detaljerad information om hur arbetet kommer att bedrivas. 

 

PARKERING 

 

Det kommer generellt ej vara möjligt att passera öppen schakt för VA med fordon. 

De boende som tillfälligt får sina garageuppfarter blockerade kommer efterhand att 

hänvisas till temporära parkeringsplatser som anordnas mellan Champinjonstigen och 

Musseronstigen. Här kommer finnas platser med laddstolpe, för de som har elbil. 

 

Murkelvägen, Champinjonstigen och gångvägen i dess förlängning kommer i 

perioder att behöva nyttjas som in- och utfart till arbetsplats och fastigheter. 

 

Vi har fattat beslutet att tillsvidare inte kalla till några gemensamma 

informationsmöten med boende på grund av Covid 19 och den nu åter ökande 

smittan. 

Vi kommer istället att kontakta fastighetsägare som berörs av projektet och erbjuda 

enskilda möten utomhus för att informera och svara på frågor. 

Under arbetets gång kommer vi löpande sända ut informationsblad/informationsmejl 

om hur arbetet fortskrider och hur det kommer att påverka er. 

 

Att genomföra vårt arbete säkert och med största möjliga hänsyn till boende är högsta 

prioritet för Västvatten som byggherre och för Skanska som entreprenör.  

 

Vi hoppas på förståelse för de oundvikliga besvär våra arbeten kommer att orsaka er 

och få en god och konstruktiv dialog under projektet. 

 

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller synpunkter. 
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Mer information 
Vi kommer att hålla dig uppdaterad via brev och vår hemsida www.vastvatten.se 

(menyval’’ Projekt’’), där du kan prenumerera på uppdateringar kring projektet. 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor under tiden. 

 

Magnus Larsson  

Produktionschef 

magnus.larsson@skanska.se  

 

Carolina Soto  

Projektledare 

0522-63 88 53 

carolina.soto@vastvatten.se  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Carolina Soto  

Västvatten AB 
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