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Gatuombyggnad av Östra Storgatan och Sundsgatan 

INFORMATION OM ARBETET 

Säffle kommun kommer att bygga om del av Östra Storgatan och del av 

Sundsgatan vilket framgår av bifogad Illustrationsskiss. 

Syftet med ombyggnationen är att skapa ett attraktivare centrum till gagn för 

handel och alla som vistas i centrum. Gående och cyklister ges en säkrare 

miljö, bilister får nytta av fler sidoparkeringsplatser längs gatorna, utrymmen 

för uteserveringar förbättras mm. 

Arbetet kommer att utföras av entreprenören NCC Roads och påbörjas den 

10 augusti med avsikt att vara färdigställt i slutet av november. 

Ritningar kommer ni inom kort kunna se på kommunens hemsida 

http://saffle.se/sv/stora-nyhetsarkivet/spannande-ombyggnationer-i-centrum/ 
 

Under arbetets gång ska berörda fastighetsägare/näringsidkare och boende 

kunna ta sig till/från sin fastighet men framkomligheten med bil kan 

periodvis vara nedsatt för att arbetet ska kunna bedrivas. 

Om arbeten som innebär vibrationer behöver utföras kommer de fastigheter 

som ligger inom riskområdet för detta att besiktigas. Det kommer redan från 

byggstart att monteras s.k. vibrationsmätare för att följa upp att de riktlinjer 

som tagits fram efterföljs. 

Har ni praktiska frågor kring arbetet så kontaktar ni i första hand NCC men 

har ni andra synpunkter så vänder ni er till Teknik- och fritidsförvaltningen. 

 

Kontaktuppgifter: 

NCC Roads, platschef, Peter Bengtsson, tfn. 070-849 30 84 

NCC Roads, arbetsledare och jour, Olaw Carlsson, tfn. 070-231 14 72 

Kundtjänst, tfn. 0533-68 17 50, kundtjanst.teknikfritid@saffle.se 

Gatuchef, Niklas Ekberg, tfn. 0533-68 15 45 

Centrumutvecklare, Daniel Olsson, tfn. 0533-68 36 67 

 

Vi ska göra vad vi kan för att ni ska påverkas så lite som möjligt under 

byggtiden men hoppas att ni har förståelse för den störning arbetet medför 

och att alla ska bli nöjda med slutresultatet. 

 

/Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål 
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Illustrationsskiss som visar den huvudsakliga utformningen. 

Mindre förändringar gentemot denna skiss har gjorts så exakta lägen för träd, 

parkeringsplatser mm stämmer inte. 

 

 


