
 

 

Information om anläggningsarbeten i Norra Skuru. 
Nyhetsbrev 4 om pågående och planerade arbeten. 

  

Då är det dags för en liten uppdatering av vad som är på gång.  

  

Kungsborgsvägen:  

 

  

Ytterligare två sektioner av murarna är nu gjutna, den sista delen av ”Lågmuren” och första delen av 

”Högmuren”. Nästa gjutning blir den armerade delen av ”Högmuren” som skönjes vid horisonten på 

högra bilden. 

 

På ”Ångbåtsbryggan” pågår bergsförankring till de stålbalkar som kommer att hålla upp bryggan. Om 

allt vill sig väl, gjuts även ”Ångbåtsbryggan” vid nästa gjutning som sker nästa gång 

Kungsborgsbacken är öppen. 



 
Mellan ”Ångbåtsbryggan” och en björk knappt synlig till vänster i bild kommer inom de närmaste 3 

veckorna arbeten att påbörjas med de L-stöd om skall sättas där. Information om tillgänglighet till 

bryggorna tas separat med dem det berör.  

  

Kungsborgsbacken:  
  

 

Bergschakt och rampbyggen pågår för att bredda backen vid det synliga berg som finns vid krönet av 

backen. Som tidigare varnat för är det trångt förbi platsen. Som tur är har det gått efter plan och är 

snart klart. 

  

 



I backen har vi kommit med VA upp till tidigare nämnd Ek och arbeten har hitintills gått efter 

tidsplan. Längre upp vid det gula huset kommer vi bli tvungna att använda sidoförstärkande 

utrustning för att hindra schaktens sidor att rasa in över arbetet.  

  

Skurusundsvägen: 
  

  

Vid Anna Visborgminne ”Gångväg mot Kungsviken” är asfalt lagd och detaljarbeten har pågått ett 

tag. Bland annat kommer stenen i bild att spräckas. 

  

  

 

På Skurusundsvägen ner mot Anna Visborgsminne läggs här på bilden den sista skopan på sista 

etappen av östra sidan. 

  



 

Nästa steg är att börja om på västra sidan nere från vändplan med att sätta L-stöd och lägga VA. 

Detta kommer precis som tidigare att ske i etapper upp mot korsningen med Utskogsvägen. 

  



  

Skurusundsvägen vid Högvallavägen 
  

 

Sträckan har fått två lager asfalt och blir nu bestyckad med kantsten längs gångbanan som 

skall fyllas med grus för att få en bädd som läggs med rätt vinkel för vattenavrinning. 

  

Kungsviken 
  

 

En grävmaskin transporterades in i viken via båt och har under en tid arbetat på att knyta 

samman ”Gångbryggan” med den ”Gångstig längs vattnet” som skall anläggas i Kungsviken. 

En mindre vändplan för snöröjningsfordon är utschaktad hitom grävmaskinen i högra bilden. 



 

Nästa steg för grävmaskinen är att arbeta sig fram längs stigen för att bygga en byggväg fram 

till östra sidan av viken och därefter påbörja etappvis schaktning, läggning av VA och fyllning 

tillbaka mot ”Gångbryggan” som syns i bakgrunden till höger i bilden. 

 


