VA-arbeten Kungsörsvägen/Gäddgårdsgatan/Österled
Trafikavstängning och tillgänglighet
Arboga kommun genomför stora och omfattande VA-arbeten under
hösten/vintern vid Kungsörsvägen (från Södra Ågatan), delar av
Gäddgårdsgatan och sedan via Österled hela vägen ut till Herrgårdsgatan.
Arbetena kommer att ske etappvis och de olika etapperna kommer att få
stor påverkan på trafik och tillgänglighet i området.
Vi ber därför boende och allmänhet om överseende med de störningar och
hinder som detta medför. Vi vädjar också till förståelse för hur vissa
avstängningar utformas då det lagts stor vikt på den personliga
säkerheten för de människor som ska utföra arbetet i området.
En uppmaning till alla trafikanter är att respektera boende och
verksamheter i området genom att hålla hastigheten.
Etapp 1
Första etappen är nu avslutad och trafiken är tillfälligt öppnad igen på
Kungsörsvägen. Trafiken går som vanligt under jul och nyår, men efter
helgerna kommer arbetena att fortsätta igen.
Etapp 2
Etapp 2 kommer att påbörjas vecka 2 och återigen måste trafiken ledas
om. Omledningen kommer att ske i tre steg.
•

När arbetena börjar i korsningen Gäddgårdsgatan/Borgaregatan
kommer trafiken att ledas via Munkgatan, sedan via en tillfällig väg
till Borgaregatan, Belitzgatan och Kungsörsvägen.

•

När korsningen Gäddgårdsgatan/Borgaregatan är färdig kommer
trafiken ledas via Munkgatan, sedan via den tillfälliga vägen till
Borgaregatan, Gäddgårdsgatan och Kungsörsvägen.

•

Och slutligen, då korsningen Gäddgårdsgatan/Österled öppnas,
kan trafiken ledas via Munkgatan, Gäddgårdsgatan och
Kungsörsvägen.

Under etapp 2 kommer aktuell sträcka på Österled, samt parkeringen norr
om Österled vara avstängd delvis. Det kommer därför att bli störningar
för de boende efter Österled som parkerar på gatan.
Tillfälliga P-förbud kommer även att krävas efter framförallt Munkgatan
så trafiken kommer fram. Vi ber därför fastighetsägarna i området att
tillfälligt medge parkering inom den egna fastigheten där det är möjligt.

Arbetena kommer även att påverka gång- och cykeltrafik.
Framkomligheten kan tidvis bli begränsad, och vid vissa tillfällen kan det
även medföra en något längre väg?
Etapp 2 är väldigt komplicerad, och det kan dyka upp nya problem under
arbetet. Någon exakt tidplan är därför inte möjlig att ta fram i nuläget.
För övrigt kommer genomfartstrafiken till- och från Ekbacken att hänvisas
till väg 572 (gamla E20) för att minska trafikbelastningen i området.
Etapp 3
I den tredje och sista etappen kommer korsningen
Österled/Herrgårdsgatan att åtgärdas. Arbetet kommer att innebära en
total avstängning av korsningen. Tidplan och mer information om
trafikavstängning och tillgänglighet kommer senare under vintern.
Kontakt
För frågor rörande trafikavstängning och tillgänglighet, vänligen kontakta
trafik- och gatuingenjör Rickard Löthgren, tel. 0589-87498,
rickard.lothgren@arboga.se.
För frågor rörande VA-arbetena och genomförandet, vänligen kontakta
arbetsledare Tommy Perbro, tel. 0589-87426, tommy.perbro@arboga.se.
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