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Information om anläggningsarbeten i Norra Skuru.
Nyhetsbrev om pågående och planerade arbeten.
Majoriteten av de som vi har haft kontakt med önskar mer insyn i de arbeten som pågår eller
planeras, därför kommer här en kort lägesrapport om vad som händer och vad vi tittar på att göra
framöver. Tanken är att denna ska följas upp med mer inblickar i vad som händer och är på gång.

Kungsborgsvägen:

Mellan den nya parkeringen med vändplats, som vi arbetar med i bilden ovan, och den numer rivna
ångbåtsbryggan är bergschakten klar och vi har börjat med att borra för bergförankring av de
stödmurar som skall gjutas där.

Efter borrning kommer det att byggas formar och gjutas i flera etapper eftersom varje stödmur
består av underdel och överdel som var för sig gjuts med maximalt 12 meter i taget.

Den nya ångbåtsbryggan har det börjat schaktas för och betongarbeten påbörjas samtidigt som
stödmurarna.

Under tiden detta pågår påbörjas första halvan av schaktning och placering av de L-stöd som ska stå
längs sundet från Ångbåtsbryggan söderut.

Även förberedande arbeten i Kungsborgsbacken pågår för att bereda gångväg upp till
Skurusundsvägen. Den kommer att läggas på östra sidan av vägen genom att fylla diket och snirkla sig
förbi de stora ekar som står där. Det kommer att bli trångt på några ställen men vi letar efter
lösningar.
När gångbanan är klar påbörjas schaktning och förberedande sprängning etappvis upp med början
nere vid parkeringen Kungsborgsvägen – Kungsborgsbacken.
Berörda fastighetsägare kommer att få mer information om detta.

Skurusundsvägen:
Vid Anna Visborgs minne har arbetena pågått ett tag med att riva bort asfalt och även betong som
fanns under på gångstigen ner mot Kungsviken.

Längst ner mot den nya gångbryggan har schakt och läggning av LTA låda, el och dagvatten påbörjats
och kommer att fortsätta upp mot vändplan på Skurusundsvägen.

Arbetet på denna del av Skurusundvägen, från vändplan upp till korsningen med Utskogsvägen,
kommer att delas upp i 10 etapper. Vi arbetar på halva körbanan åt gången för att kunna låta trafik
passera arbetsplatsen på den återstående delen av körbanan.

I förra veckan påbörjades första etappens schaktning strax ovanför vändplan för att bredda vägen
och lägga dränering längs bergssidan och de följande etapperna kommer att gå längs den sidan upp
mot korsningen.
När den sidan är klar kommer vi börja om på andra sidan för att sätta L-stöd, VA och el.
Avslutningsvis tas vändplan som sista etapp.

Vid akuta frågor gällande pågående produktion kontaktas:
Kommunens byggledare:
Xazal Lundin
08-5223 34 17

JM Entreprenad:
Mailadress:
norraSkuru@jm.se

