
 

Information om anläggningsarbeten i Norra Skuru. 
Nyhetsbrev 3 om pågående och planerade arbeten. 

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

Kungsborgsvägen:  
Delar av armeringsarbetena med de två stödmurarna är klart och gjutningar i etapper pågår de 
veckor som Kungsborgsvägen är öppen. 

 
Till vänster i bilden ovan syns första delen av ”lågmuren”, den mur som kommer att hålla upp 
gångbanan, är gjuten och avformad. 

 
Fredagen den 24/3 gjöts nästa del av lågmuren och bottenplattan till den inre muren som är den 
stödmur som kommer att hålla den nya vägen på plats. 



 
Samma dag gjöts även en arbetsbetongplatta till den nya ångbåtsbryggan. 

Kungsborgsbacken: 
Inom kort kommer bergschakt att påbörjas av det synliga berg som syns i bilden nedan. 
  

 
Bergschakten kommer att göras längs de linjer som de orangea trattarna utgör och i deras 
förlängning upp på bergsknallen.  
För att borrvagnen ska kunna nå upp och borra hål för sprängning måste en ramp byggas vilken 
kommer att ta ungefär halva vägen i anspråk. Detta kommer att innebära att det blir trångt att ta sig 
förbi. 

 
I själva backen har sökandet efter berg att spränga nått upp till i nivå med Kungsborgsbacken 10, 
alltså en bit längre än den ek som är synlig till höger. Den sista biten hittades inget av det förväntade 



berget utan bara sand. Där avbröts schakten och återfyllning gjordes inför öppningshelgen, vilket 
syns i högra bilden. 

 
Samtidigt som sökandet efter både förväntat och oförväntad berg pågick sattes brunnar som kopplar 
ihop Kungsborgsvägen med Kungsborgsbacken nere i korsningen. Dessa schakt är återfyllda idag. 
Planen framöver är att från den orangea brunnen i högra bilden schakta upp Kungsborgsbacken igen 
och att påbörja läggning av VA medan bergschakt pågår av det synliga berg som tidigare nämndes.  
  

Skurusundsvägen: 
Vid Anna Visborgminne ”gångväg mot Kungsviken” har arbetena pågått utan avbrott och går mot sitt 
slut. 

 
Vägterrassen börjar ta form och asfaltering är planerad till den fjärde april.  

 



På själva Skurusundsvägen ner mot Anna Visborgsminne har vi kommit upp och förbi ”klätterklippan” 
i kurvan fram till nästa brunn. Här kommer avstängningen att flyttas runt svängen och ta sig upp mot 
korsningen med Utskogsvägen.  
 

  

Raksträckan på Skurusundsvägen vid högvallavägen är planerad att asfalteras den fjärde april. 

 
Den kommer då att få de två första av tre olika lager.  
  

Bergkantstigen 

 
Även Bergkanstigen är planerad för asfalt den fjärde april. Den får då det topplager som inte 

lades i höstas. 
  
 
Med vänlig hälsning 
  
Platskontoret Norra Skuru 
Region Anläggning 
 


