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• Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla

• Dricksvattenledning

• Spillvattenledning ”avlopp”

• Dagvattenledning

Västvatten   



Samverkan 

• Västvatten 

• Skanska 

• Uddevalla kommun 

• Uddevalla Energi 

• Blåljuspersonal 



Entreprenör   

• 2020 total entreprenad med partnering

• Cirka 20 delprojekt

• Etablering Kuröd



Driftavdelningen från 

Västvatten 

Magnus Larsson 
Produktionschef Skanska 

Johan Bengtsson, 
Projekteringsledare Skanska 

Sandra Zachrisson

VA-tekniker Västvatten 

Carolina Soto 
Projektledare Västvatten

Jennie Olsson 

Projektledare Mexl

Hampus Karlsson 
Arbetsledare Skanska

Yrkesarbetare 

Grävmaskinister

Vi som arbetar i detta projekt



Varför lägger vi om vatten-. spill-, och 
dagvattenledningar? 

• Gamla ledningar, rötter, rörbrott, svackor, förskjutningar i skarvar 

• Saknar delvis dagvattensystem 

• Dimensionerat ledningarna, utökar kapaciteten i ledningsnätet. 



Rörbrott i dagvattenledning



Rörbrott och inträngande rötter i spillvattenledningen





Hur påverkar detta er fastighetsägare? 

• Temporärt vatten 

• Tillgänglighet och trafikflöde för besökare/kunder

• Lotsarnas parkeringsplats

• Temporära parkeringar - besöksparkeringar

• Post 

• Renhållning 

• Varuleveranser 

• Snöröjning



Temporärt vatten



Temporära parkeringar



Temporär placering av brevlådor



Produktion 



Produktion 



Fastighetsägarens ansvar 



Tidplan

• Vad gör vi nu 

- WSP

- Abesiktning

- Fornminnen, geoteknik, miljö

• Etablering sommar 2023

• Produktionsstart hösten 2023

• Tidplan 

- Bartilsgatan, Kyrkogårdsgatan, 
Norra Drottninggatan, Norrtullsgatan



• Bartilsgatan 

• Bartilsgatan/Kyrkogårdsgatan

• Kyrkogårdsgatan

• Norra Drottninggatan

• Norrtullsgatan



Välkommen till renoverade Norra centrumgatorna

Generellt

- plattsättning med betongplattor i trottoaren

- kantsten 12cm synlig del

- Trottoarer i samma omfattning som idag

- Norra Drottninggatans östra sida, ”Carliasidan”

- Bred trottoar, att användas till P-yta alternativt serveringar beroende på säsong

- Lägre överkörningsbar kantsten

- Utsmyckning med större urnor, soffor som skall ge en rumsindelning

- Lämnar 1.8m mellan fasad och insida P-yta/serveringsyta





N:a Drottninggatan
utanför ”lilla huset”, 
samt Blomsterkroken.



Bartilsgatan
•Parkering likt idag

•NYHET! Infart från Fjällvägen. 
För att slippa parkeringstrafik 
på Drottninggatan till 
Lotsarnas.



Norrtullsgatan/ pizzeria Napoli
•Parkering ungefär som idag, 
dock två P-platser utanför 
pizzeria Napoli.

•Trottoar breddas lokalt vid 
pizzerian för att ge möjlighet 
till en mindre uteservering.



Svarsblankett 

• Varför vill vi ha era kontaktuppgifter 

• GDPR 

• Hemsida följ projekt

• Everbridge – SMS  



Hantering av personuppgifter

För att kunna bedriva vår verksamhet och 
fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund 
behöver vi behandla dina personuppgifter. 

Du ska kunna känna dig trygg med att vi gör det 
på ett sätt som tar hänsyn till din personliga 
integritet, i enlighet med gällande lagstiftning.

Läs mer om projektet på Västvattens hemsida

https://vastvatten.se/kundservice/hantering-av-personuppgifter.html

Läs mer om hur du ansluter dig till Everbridge

https://vastvatten.se/sms



Projektsida Centrum
https://vastvatten.se/centrum

Kontaktuppgifter 

Uppdateringar och 
informationsbrev om projektet



Frågor?


