
Vi gräver i gatan 
Ta dig fram i trafiken 
på Kurödsområdet



Björbäcksvägen delvis avstängd för biltrafik vecka 15
• Under april, vecka 15, stängs Björbäcksvägen av för biltrafik i höjd med korsning Björbäcksvägen/

Gräskärrsvägen, se karta. Biltrafik till och från Björbäck och norra Kuröd hänvisas då att köra 
Kurödsvägen/Gräskärrsvägen. Området öster om avstängningen angörs från väg 697 (gamla 44:an).

• Arbetet påverkar inte Västtrafiks busslinje (linje 6).

• Gång- och cykeltrafik samt långsamtgående fordon kommer att kunna passera området på anvisad väg.

Gräskärrsvägen helt avstängd för biltrafik kvälls-/nattetid vecka 19–22
• Under maj, vecka 19–22, arbetar vi utmed Gräskärrsvägen, mellan Skalbanksvägen och Björbäcksvägen. 

Vägen kommer att vara helt avstängd för biltrafik vardagar mellan klockan 18.00 och klockan 06.00. 
Övrig tid kommer biltrafik förbi arbetsområdet regleras med skyttelsignaler.

• Arbetet påverkar inte Västtrafiks busslinje (linje 6) eller gång- och cykeltrafik.

• Långsamtgående fordon kommer att lotsas genom arbetsområde då vägen är avstängd.

Kurödsvägen/Bräckevägen enkelriktas vecka 24, påverkar även buss och cykel
• Sista etappen av ny råvattenledning utmed Kurödsvägen samt i Bräckevägen utförs i juni–juli, vecka 

23–27. Arbetet innebär under vecka 24 att biltrafik förbi arbetsområdet enkelriktas, så som tidigare 
praktiserats. Bil- och lastbilstrafik från centrum (väg 172) kan angöra Kurödsområdet som vanligt. All 
biltrafik ut ur Kuröd hänvisas att köra via Gräskärrsvägen, Björbäcksvägen mot väg 44.

• Västtrafiks busslinje 6 påverkas. Hållplats Nordverk, riktning mot centrum, flyttas temporärt. Buss mot 
centrum kommer att stanna i kanten av Kurödsvägen i höjd med Stellas Lekland.

• Gång- och cykelbana på norra sidan Kurödsvägen kommer att stängas i höjd med arbetsområdet. 
Hänvisning kommer att ske till trottoar på södra sidan.

Såhär påverkas du som kör, cyklar, går eller åker buss

Arbetet med ny råvattenledning genom Kurödsområdet går vidare enligt tidplan. I april 
2019 arbetar vi med att schakta tvärs Björbäcksvägen. Beläggning, busshållplatser, 
gång- och cykelbana samt grönytor utmed Kurödsvägen kommer att återställas 
med start i april. Från maj till och med september arbetar vi huvudsakligen utmed 
Gräskärrsvägen och i korsningen mellan Kurödsvägen och Bräckevägen. 

Ursäkta röran
Vi jobbar för att förse  
Uddevalla med vatten



Under vecka 24  
enkelriktas Kuröds-
vägen mellan Skal-
banksmuseet och 
Stellas lekland.

Under vecka 15 stängs  
Björbäcksvägen av 
för genomfart av 
fordonstrafik.

Under veckorna 19-22 
hålls Gräskärrsvägen 
avstängd nattetid 
för genomfart av 
fordonstrafik. 

OBS! Dagtid hålls ett 
körfält öppet för trafik 
med skyttelsignaler.  

Gående och cyklister 
kommer inte att 
påverkas.
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Tack på förhand
...för att du som näringsidkare hjälper till att guida  
medarbetare, kunder och leverantörer under arbetets gång.  
 
 

Martin Birgersson 
Projektledare, Västvatten 
martin.birgersson@vastvatten.se 
0522-63 88 32

Jesper Pedersen  
Arbetsledare, Skanska  
jesper.pedersen@skanska.se 
010-448 00 00

Vill du veta mer? 
Detaljerade trafikanordningsplaner (TA-planer) och annan information  
finns på Västvattens hemsida, www.vastvatten.se. 

Kontakta gärna någon av oss
Magnus Larsson 
Produktionschef, Skanska 
magnus.larsson@skanska.se 
010-448 00 00


