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 Datum: 2023-01-23 
 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Information om kommande arbete  
Uddevalla Bastiongatan 

Den anläggning som idag finns för dagvatten- och avlopp på Bastiongatan har 
Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder och måste förnyas. Vi kommer att bygga 
ny dagvattenledning för att få bort tillskottsvatten som idag går in i spilledning 
inklusive serviser.  
 
Projektet sker i samverkan med Uddevalla Kommun och entreprenör Skanska. 
Västvattens entreprenör Skanska planerar att etablera vecka 8 och påbörja projektet 
vecka 9 2023. Projektet omfattar nya ledningar och befintliga ledningar som ligger 
längs med den blåa markeringen på bilden nedan. 

 
 
Produktion kommer pågå från 27 februari till 30 april 2023 
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Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

 
Kommande information  
Vi kommer att hålla dig uppdaterad via vår hemsida vastvatten.se/bastionen,  
där du kan prenumerera på uppdateringar kring projektet. 

Prenumerera på projektsidan för Bastiongatan  
Scanna QR-koden med mobilen för att komma direkt till projektsidan för Bastiongatan 

1. Starta kameran. 
2. Välj främre kameran och rikta mot QR-koden.  
3. Kameran identifierar QR-koden och visar en notis. 
4. Tryck på notisen och öppna länken för att komma  

direkt till sidan som är kopplad till QR-koden. 

Kontakta oss  
Vi är medvetna om att vi kommer både synas och höras men hoppas ni blir nöjda 
med den uppdaterade gatumiljö som ert område får när projektet är klart. 
Tveka inte på att höra av er om ni har frågor angående projektet. Vi ser fram emot ett 
bra samarbete tillsammans med er. 
 
Kontakta oss gärna om du har frågor under tiden. 
 

Projektledare Västvatten AB 
Joakim Tuovinen  
0522–638855 
 
Produktionschef Skanska AB 
Kari Laitala  
0723–667427 
 
 

Med vänlig hälsning 
Joakim Tuovinen och Kari Laitala 
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