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Informationsbrev 2 

Nordostpassagen 
De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på Nordostpassagen och 

Vindilen har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder. Vi kommer att byta ut 

samtliga vattenledningar på kommunal mark.  

 

Omläggningsarbetet sker i samverkan med Uddevalla Kommun och Skanska.  

Byggstart 2022 april vecka 14  

 

Inför byggstart v.14 
Västvattens entreprenör, Skanska kommer att börja iordningställa en 

arbetsplatsetablering för ledningsomläggning vid Tyfonvägen / Monsunvägen.  

Etableringen kommer att anläggas på grönytan vid Monsunvägen. Vi kommer att 

lämna plats i västra kanten, intill etableringen för barnen i området. På denna yta 

ställs fotbollsmålet temporärt. Ytan för bodar, förrådscontainers och materialupplag 

kommer att hägnas in för att förhindra att barn och andra obehöriga vistas här. 

Självklart kommer vi att återställa grönytan i samband med avetablering.  
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Vi kommer att sätta upp vägarbetstavlor och skyltar som varnar för byggtrafik och vi 

kommer informera alla våra leverantörer om att framföra fordon med största 

försiktighet i området. 

Tidsplan 
Arbete med omläggning av ledningar är planerat att påbörjas under början av april.  

Ni skall räkna med att arbete vid Nordostpassagen och Vindilen kommer att pågå 

fram till hösten 2022. Semesteruppehåll v 28-32 

 

Först kommer vi att arbeta med ledningar i Nordostpassagen etapp A, se bilden 

nedan. Boende utmed denna sträcka kommer att bli kontaktade innan v 13 för att få 

mer detaljerad information om hur arbetet kommer att bedrivas. Det kommer generellt 

ej vara möjligt att passera öppen schakt för VA med fordon, se bilden nedan.  

 

Vi kommer starta vårt arbete i vägskälet Nordanvindsvägen/Nordostpassagen. Se blå 

markering. Vid schakt Nordostpassagen kommer arbetsområdets längd att vara ca 40 

meter. Vi kommer att röra oss i riktning österut och återfyllning sker kontinuerligt så 

att gatan blir framkomlig för fordon. 

 

Schaktbilar kommer att trafikera Nordostpassagen varför vi vädjar till er att undvika 

parkering utmed gatan under arbetstid. Mån-fre 07:00-16:00. 
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Parkering 
De boende som tillfälligt får sina garageuppfarter blockerade kommer efterhand att 

hänvisas till temporära parkeringsplatser som anordnas på Nordostpassagen. Det 

kommer finnas platser med laddstolpe, för de som har elbil. 

 

Vi uppmanar er att köra försiktigt i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophämtning 
När det är dags för 

sophämtning är vi behjälpliga 

att se till att tunnan står på ett 

lämpligt ställe. 

Postlådor 
När vi utför arbete utanför er 

fastighet kommer vi blockera 

er postlåda. 

 

Postlådan blir då inte 

tillgänglig för brevbäraren.  

Det löser vi genom att sätta 

upp en brevlåda på en kona 

nära er fastighet, märkt med er 

fastighetsadress.  
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Kommande information  
Vi kommer att kontakta fastighetsägare som i takt med att ni blir berörda. Främst 

gäller det temporärt vatten. Alla fastigheter kommer att ha tillgång till vatten som 

vanligt förutom korta avbrott vid planerade inkopplingar. Vi informerar de fastigheter 

som berörs löpande.  

 

Vi kommer att hålla dig uppdaterad via brev och vår hemsida www.vastvatten.se 

(menyval’’ Projekt’’), där du kan prenumerera på uppdateringar kring projektet. 

 

Vi är medvetna om att vi kommer både synas och höras men hoppas ni blir nöjda 

med den uppdaterade gatumiljö som ert område får när projektet är klart.  

Tveka inte på att höra av er om ni har frågor angående projektet. Vi ser fram emot ett 

bra samarbete tillsammans med er.  

 

Kontakta oss gärna om du har frågor under tiden. 

 

Magnus Larsson  

Produktionschef 

magnus.larsson@skanska.se  

 

Carolina Soto  

Projektledare 

0522-63 88 53 

carolina.soto@vastvatten.se  

 

Med vänlig hälsning 

 

Västvatten & Skanska  

 

Carolina Soto 

Projektledare 
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