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Ny bro för bättre framkomlighet och säkerhet
Nu närmar vi oss byggstarten för den nya Skurubron som ska byggas söder om den
nuvarande bron. Arbetet med den nya bron beräknas kunna starta under slutet av 2018.
Här får du information om det planerade bygget.

Illustration på den nya bron som är designad av arkitektbyrån Dissing+Weitling.

Den nya Skurubron beräknas vara klar och öppen
för trafik under slutet av 2021. När den är klar påbörjas
renoveringen och ombyggnaden av den gamla bron,
som byggs om till gång- och cykelväg och lokalväg.
Hela projektet beräknas vara färdigställt 2023.

Med den nya bron kommer trafiken att kunna köra
säkrare och i ett jämnare flöde. Det är positivt för
trafiksäkerheten och framkomligheten.

Varför en ny bro?

Det blir också bättre för dig som går och cyklar.
Vi ska bygga ett nytt gång- och cykelstråk med ljusare
och öppnare passager under vägarna, på bägge sidor
om sundet.

Antalet boende i Nacka och Värmdö har ökat och
fortsätter öka. Därmed ökar också trafiken på väg 222,
Värmdöleden. Den gamla bron räcker inte till och för
att trafiken ska kunna flyta behövs en bredare bro
med fler körfält.

För dig som åker buss blir det bättre eftersom den
nya bron kommer att ha separata busskörfält.

För att minska bullret från vägen kommer vi att bygga
bullerskärmar som utformas för att passa in i landskapet.

Det här ska vi bygga

Hösten 2018

Planerad byggstart för nya
Skurubron och ombyggnaderna av
trafikplatserna Skuru och Björknäs.

2021

Planerad invigning av
den nya Skurubron.

Från 2021

Renovering och ombyggnad
av den gamla bron till gångoch cykelväg samt lokalväg.

2023

Hela projektet
beräknas vara klart.

VILL DU VETA
MER?
Läs gärna mer om
projektet på Trafi
kverkets
webbsida.
www.trafikverke
t.se/
skurubron

Gestaltning och arkitektur är viktigt för alla delar i projektet. I den nya gång- och cykelpassagen under väg 222 på Skurusidan
planerar vi att ha effektbelysning i taket.

Vi upphandlar nu en entreprenör som ska bygga bron
och bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Det
ingår även att bygga om gång- och cykelpassagerna under
väg 222 och Värmdövägen. Upphandlingen ska vara klar
i juli 2018 och sedan kommer entreprenören att börja
planera arbetet. Bygget startar till hösten 2018.

Hur påverkas jag som bor eller arbetar nära?
Arbetet med den nya bron och trafikplatserna Skuru och
Björknäs kommer att påverka dig som bor eller arbetar
i närheten, men vi ska göra allt vi kan för att störa så
lite som möjligt. Inför ett störande arbete informerar
vi via informationsblad, Trafikverkets webbplats och
sociala medier.

Hur påverkas trafiken?
Den gamla bron kommer att vara öppen för trafik medan
vi bygger den nya, men i samband med vissa arbeten
kommer trafiken att påverkas. Vi strävar efter att påverka
trafiken så lite som möjligt. Mer information kommer
när vi närmar oss byggstart. Sprängningar nära väg 222
kommer enbart att ske under vissa tider.

Kommer det att kosta att köra över bron?
Vi har tidigare berättat om att det kommer att bli en avgift
för att köra över bron, en så kallad infrastrukturavgift.
I avtalet med Nacka kommun som undertecknades 2010
anges en avgiftsnivå på 4 kr per passage. De definitiva
reglerna som ska gälla för avgifterna kommer att beslutas

i god tid före öppnandet av bron 2021. Längre fram kommer vi att informera mer om avgiften för den nya bron.
Det ska vara gratis att köra över den gamla bron.

Vad händer mer längs väg 222?

Det händer mycket längs väg 222. Några projekt är i byggfas
och andra planeras. Det övergripande syftet är att bidra till
bättre framkomlighet och mer hållbart resande.

• Under slutet av november börjar vi bygga Trafikplats Kvarn-

holmen med nya på- och avfartsramper i höjd med Nacka
gymnasium. Trafikplatsen gör det enklare att åka till och från
Kvarnholmen via väg 222.

• Hösten 2018 ska vi börja bygga om Trafikplats Skvaltan, för att
skapa fler anslutningar till områdena norr om väg 222.

• Vid Nacka Forum planerar Trafikverket, Nacka kommun och

Trafikförvaltningen (SLL) en överdäckning av vägen samt en
bussterminal som ska vara klar samtidigt som den nya tunnelbanestationen Nacka centrum.

Läs mer på www.trafikverket.se/nackavarmdo

Vill du veta mer?
Läs gärna mer på projektets webbsida:
www.trafikverket.se/skurubron

Kontakt
Åse Wallin, projektledare Trafikverket,
Telefon: 010-123 73 09, E-post: ase.wallin@trafikverket.se
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Vad händer just nu?

