
  
 

  

Information om anläggningsarbeten i Norra Skuru. 
Nyhetsbrev 2 om pågående och planerade arbeten. 

 

Då är det dags för en liten uppdatering av vad som är på gång. Antalet mailadresser har ökat något 
sedan första utskicket och därför bifogar vi föregående brev. 

Kungsborgsvägen:  
Mellan nya vändplan och forna Ångbåtsbryggan har formningsarbetet av de två platsgjutna 
stödmurarna kommit igång. 

 

På bilden ovan syns de två formarnas första sidor. De gröna och orangea trattarna står på det som är 
formarnas insida och markerar de borrhål som bergsförankringen ”injekteras” i.  

 

Injekteringen innebär att gängade rundstål, i detta fallet upp till 3,5 meter långa, sätts ner med 
cement runt som man kan se att vi håller på med i bilden ovan. När detta är klart påbörjas 
byggnationen av armeringen som med hjälp av distanser hålls en bit från formens vägg. Distanserna 



  
 

  

syns bakom de två horisontellt gående armeringsjärnen på formens vägg i bilden. Slutligen stängs 
formen genom att bygga en andra vägg.  

Kungsborgsbacken: 
Här har avstängningen satt i verket.   

 

 

Längst ner från korsningen Kungsborgsvägen- Kungsborgsbacken är första etappen inför borrning och 
sprängning på gång att schaktats.  

 

 

Denna kommer att sträcka sig upp i backen förbi det röda huset i bilden till höger. Efter sprängning 
kommer denna sträcka fyllas igenom för att ge möjlighet att kunna köra ner i området under den 
kommande öppna helgen. Varpå vi kommer att ta vid där vi slutade för att på det viset arbeta oss 
upp till korsningen med Skurusundsvägen.  

Efter att vi sprängt hela sträckan kommer vi att börja om nerifrån med att schakta ur igen och då 
lägga VA, dagvatten och el.  

  



  
 

  

 

Skurusundsvägen: 
Vid Anna Visborgs minne på gångstigen ner mot Kungsviken har arbetet nu kommit en bit upp för 
den backe som leder upp till vändplan på Skurusundvägen.  

 

 

På bilden syns tre av de brunnar som är satta samt man kan även mellan närmsta brunnen och rullen 
med gul kabel skymta två serviser till fastigheter i området. 

 

Arbetet på Skurusundvägen, från vändplan upp till korsningen med Utskogsvägen, har kommit till 
nästa brunn 80 meter från den första som sattes. 
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