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8 Samråd
Vägutredningen och miljökonsekvensbeskriv-
ningen har bedrivits i nära samarbete med Nacka 
kommun som följt arbetet och deltagit vid pro-
jektmöten.  Trafikverket har genomfört löpande 
samordningsmöten med Nacka kommun, Värmdö 
kommun och Storstockholms Lokaltrafik (SL) där 
olika frågor som berör projektet har avhandlats. 
Flera möten med länsstyrelsen har också ägt rum 
där bland annat miljökonsekvensbedömningens av-
gränsning och andra frågor har diskuterats.

8.1 Informationsmöte  
2010-11-18
Ett informationsmöte med allmänheten ägde rum 
den 18 november 2010 i Björknässkolans aula. Syftet 
med mötet var att informera om att vägutredningen 
har påbörjats samt ta emot synpunkter och infor-
mation som kan vara värdefull för vägutredningens 
fortsättning. Ca 50 personer ur allmänheten närva-
rade på mötet, varav ca 15 kvinnor. Ett flertal frågor 
framfördes och diskuterades. Som ett resultat av 
mötet kompletterades bland annat vägutredningen 
med en fördjupad analys av alternativhanteringen i 
förstudien.

8.2 Samrådsmöte 2011-03-16
Ett formellt samrådsmöte genomfördes den 16 mars 
2011. Till mötet kom ca 100 personer ur allmänhe-
ten varav 43 kvinnor. Dessutom deltog ca 25 per-
soner från Trafikverket och dess anlitade konsult 
WSP, Nacka kommun samt SL. Mötet, som leddes 
av en moderator, inleddes av en presentation av 
projektet.  Därefter fördelade sig deltagarna på ett 
antal stationer där mer information kunde erhål-
las samt frågor ställas och diskuteras. Vid statio-
nerna fanns representanter från Trafikverket, WSP, 
Nacka kommun och SL. En övervägande del av de 
som uttryckte preferenser om alternativ förordade 
alternativ Befintligt broläge. Inga klara synpunkter 
framfördes om trafikplatsalternativen.

Mötet avslutades med en allmän frågestund i 
plenum.  

En sammanfattning av de frågor och svar som 
framfördes återfinns nedan:

Fråga (man): Kostnaden för att passera över bron 
blir 300 kr/mån. Varför prövade man inte en påfart 
i Björknäs? 

Svar (Trafikverket): Det lokala vägnätet är alldeles 
för dåligt. Trafikberäkningar visar att den kommer 
att vara ett hinder i framtiden. Trafikmängderna 
kommer att öka avsevärt, enligt alla analyser. Bron 
fanns inte med i Länsplanen förrän det beslutades 
att den ska finansieras med brukaravgift.

Fråga (kvinna): När tecknades avtalet om brukarav-
gifter mellan Trafikverket och Nacka kommun?

Svar (Trafikverket): Avtal tecknades 2009.

Fråga/synpunkt (kvinna): Varför sker alla åtgärder 
på andra sidan sundet? Tävling behövs inte - se till 
att nåt blir gjort istället.

Fråga (kvinna): Det är mycket prat om bilar. Men 
vad gäller för kollektivtrafiken? 

Svar (SL): Förstudie pågår för bus rapid transit 
(BRT), vilket är en busslinje som planeras att gå Or-
minge – City - Solna – Sundbyberg - Täby - Arninge. 
En idéstudie studerar möjligheter att dra tunnel-
bana till Nacka Forum. Kortsiktigare förändringar 
som planeras är utökning av tidtabellerna, signal-
prioriteringar, busskörfält. En ny bro skulle för kol-
lektivtrafiken betyda mycket – den ger bl.a. möjlig-
het till busskörfält.

Fråga (man): Tidigare har det sagts att bilister ska 
komma i sista hand. I detta uppdrag verkar det vara 
precis tvärt om. Flaskhalsen flyttas bara till något 
annan plats. Minska biltrafiken istället. Bygg tunnel-
bana till Orminge.

Svar (Trafikverket): Vi vet att vi har ökad bilism att 
vänta. 

Fråga (man): Kan man inte bara bygga påfartsram-
pen? Sen kan man fundera på spårbro. Prioritera 
kollektivtrafiken, inte motorvägstrafiken.

Svar (WSP): Det är jätteviktigt med kollektivtra-
fiken. Nacka- och Värmdöregionen växer. Många 
flyttar in. Prognoser pekar på att resande både med 
bil och kollektivtrafik kommer att öka. Över Sku-
rusundet är det en propp eftersom Värmdövägen 
och Värmdöleden samsas här. Två vägar – den re-
gionala och den lokala - går över Skurusundet ihop 
till en. Här handlar om att sortera upp regionala 

trafiken från den lokala. Kommer propparna flyttas 
längre in mot stan? Det pågår arbete med Förbifart 
Stockholm. Den avlastar Essingeleden som avlastar 
Södra länken som lättar upp vägarna i Nacka. Kol-
lektivtrafiken i den här regionen kommer att vara 
busstrafik för en lång tid framöver och för den be-
hövs bra vägsystem. 

Fråga (kvinna): Har inte avtal funnits mellan Nacka 
och Trafikverket? Ni säger att det funnits många 
utredningar som säger att situationen är ohållbar. 
Men för Trafikverket har det trots det inte varit en 
prioriterad fråga – förrän nu plötsligt.

Svar (Trafikverket): Det är i Länsplanen som in-
frastrukturåtgärder prioriteras. Trafikverket har 
alltid prioriterat frågan. Nacka kommun har tryckt 
på. Det finns många olika finansieringssystem för 
infrastrukturåtgärder. Trängselskatt är en av flera 
varianter. Genom att finansiera med brukaravgifter 
kommer vi snabbare framåt, projektet kan genom-
föras tidigare. 

Fråga (kvinna): Är projektet prejudicerande? 

Svar (Trafikverket): Brukaravgifter finns på flera 
platser i landet redan, t.ex. Sundsvall. 

Fråga (kvinna): Vad hände med de tre 
tunnelalternativen? 

Svar (Trafikverket): De utreddes i förstudien. Tunn-
larna blir mycket långa. Vägnät krävs som försörjer 
tunnlarna. Och så är det dyrt. 

Fråga (kvinna): Varför använder ni inte Saltsjöbads-
ledens infrastruktur istället? 

Svar (Trafikverket): En kostnadsfråga.

Fråga/synpunkt (kvinna): Ska ni inte bygga håll-
bart för framtiden? Då borde tunnlar vara det mest 
hållbara.

Fråga/synpunkt (man): Det här håller inte i längden, 
miljömässigt. Ni talar varmt om miljön. Men samti-
digt ska bilismen öka med 80 % och kollektivtrafiken 
ska minska. 

Fråga/synpunkt (man): Några väljare tycker att det 
är bra att Nacka kommun börjat samarbeta med 
Trafikverket. Vi väntar på Österleden. 

Svar (Trafikverket): Finansiering för Österled finns 
inte med i några finansieringsplaner. Men Nacka 
och Stockholms kommun tar i sina översiktsplaner 
hänsyn till Österleden. 

Fråga/synpunkt (man): Nacka kommun har gjort 
en bullerutredning. Den visar värdet av en tunnel. 
Då kan man sälja tomterna ovanpå tunneln. Jag 
bor vid bron och kan se att det inte är bron som är 
flaskhalsen, utan att flaskhalsen ligger långt in på 
fastlandet. 

Fråga (man) : Miljöpartiet prioriterar spårtrafik. 
Jag tog för givet att spårlösning skulle finnas med 
i broförslaget. Finns spåralternativ med i den här 
utredningen?

Svar (Nacka kommun): I förstudien har man sagt att 
Skurubron ska ge möjlighet att bygga spårförbin-
delse över sundet. Inget av de alternativ vi har tittat 
omöjliggör spårlösning. 

Fråga (man): Hur länge håller de broar som finns 
idag? 

Svar (Trafikverket): De nya broarna håller upp till 
10 år utan omfattande renovering eller ombyggna-
tion. Temporär bro behövs för att renovera, vilket 
är dyrt. 

Fråga (kvinna): I vägförslagen finns tre broalterna-
tiv. Passar trafikplatserna med alla broförslagen?

Svar (Trafikverket): Samtliga trafikplatsförslag pas-
sar med föreslagna broalternativ. 

Fråga (kvinna): Tillfaller trängselskatterna Nacka?

Svar (Trafikverket): Alla trängselskatter går tillbaka 
in i infrastrukturprojekt. 

Fråga/synpunkt (man): Min åsikt är att befintligt 
broläge är bäst.

Fråga (man): Vilken politiker har beslutat om bru-
karavgifter? En stor del av Nacka drabbas. 

Svar (Erik Langby, kommunalråd och kommunsty-
relsens ordförande): Fullmäktige har tagit beslutet. 
När det beslutades beräknades avbetalningen av 
bron (dvs. tiden då brukaravgiften avser pågå) pågå 
i nio år. Nu beräknas den perioden bli lite längre. 
Bron blir av på det här viset. Brobygget fanns inte 
med i tidigare planer. Frågan har prövats i förra 
valet.
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Fråga (man): Vi betalar skatter i den här kommu-
nen. Det har schabblats. Bron hade kunnat vara 
byggd tidigare och varit avgiftsfri. 

Svar (Erik Langby): Kommer trafikflödena vara 
lägre än beräknat så tar det längre tid att ta bort 
avgiften. 

Fråga (man): Vad kostar projektet?

Svar (Trafikverket): Färdigbyggd år 2019. Kostnad 
totalt 1,2 miljarder, varav bron 850 miljoner. 

Fråga (man): Vilka förslag gillar kommunen?

Svar (Erik Langby): Kommunen har inte tagit ställ-
ning till alternativ, personligen gillar jag tredje för-
slaget (befintligt broläge).

Fråga/synpunkt (kvinna): Tredje förslaget ger minst 
påverkan på miljön och passar in i miljön. Varför 
valde inte Nacka kommun att finansiera Österleden 
istället? Vi behöver fler alternativ att ta oss förbi 
staden.

Svar (Erik Langby): Österleden har Nacka jobbat med 
sen 1986. Bl.a. har vi tittat på avgiftsfinansierad tun-
nel. Kostar uppskattningsvis ca 8-10 miljarder. Öst-
erleden finns inte med i Länsplanens prioriteringar 
för 2010-2021 eller trängselskattefinansiering.

8.3 Inkomna yttranden efter 
samrådsmöte
Efter samrådsmötet har 16 skrivelser inkommit till 
Trafikverket. En sammanfattning av dessa redovi-
sas nedan:

Nacka Miljövårdsråd
Nacka Miljövårdsråd framför att de är positiva till 
att en ny påfartsramp mot Stockholm i trafikplats 
Björknäs byggs.  Efter att ha genomfört och utvär-
derat effekterna av den nya påfarten bör man för-
utsättningslöst utreda behovet av ytterligare spår 
och vägar. En ny motorvägsbro ger betydande mil-
jömässiga nackdelar och förbättringar av kollektiv-
trafiken bör istället övervägas.

Privatpersoner (man och kvinna)
Förordar alternativ Befintligt broläge samt trafik-
plats Halv Skuru väst + Halv Björknäs öst som be-
döms ge minst inverkan på befintlig miljö.

Privatperson (man)
Anser med hänvisning till väglagen att andra rimliga 
alternativ än en ny motorvägsbro bör bedömas i mil-
jökonsekvensbeskrivningen. Alternativ som framförs 
är lokalbro, tunnel och tvåvåningsbro (s.k. Acudukt).

Skuru Villaägareförening (skrivelser)
Framför att ett mål om bullerreduktion bör ingå i pro-
jektmålen för vägutredningen. Dessutom vill fören-
ingen att Trafikverket snarast utför bullerdämpande 
åtgärder på den befintliga bron och dess anslutningar 
och inte inväntar den upprustning av befintliga broar 
som ska genomföras.

Skuru Villaägareförening (skriftliga synpunkter vid 
samrådsmöte)
Trafikpropparna idag är inte bra och orsakas av av-
saknaden av Österleden samt en trefilig trafikled på 
Värmdö. Skurubron har bullerproblem sedan 20 år 
tillbaka

Björknäs Varf AB
Framför kritik mot bristande annonsering om infor-
mations- och samrådsmöten. Förordar att en tunnel 
byggs istället för en ny bro. Skulle det bli en ny bro 
förordas alternativ Befintligt broläge som ger minst 
miljöpåverkan och påverkan på kulturmiljön.

8.4 Utökat samråd 2011-06-01
Ett möte med myndigheter och organisationer hölls 
den 1 juni 2011 på Trafikverket i Solna. Till mötet hade 
17 myndigheter och 11 organisationer inbjudits. Två 
av dessa deltog vid mötet och tre inkom med skrift-
liga synpunkter. Mötet inleddes av en presentation av 
projektet och dess MKB. Därefter fanns möjligheter 
att lämna synpunkter. En sammanfattning av dessa 
återfinns nedan:

Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket säger att sjöfartens framkomlighet i 
sundet inte får begränsas. En ny bro får inte försämra 
för båttrafiken. Om Trafikverket på goda grunder kan 
visa att sjötrafiken fungerar med en lägre segelfrihöjd 
än dagens ser inte sjöfartsverket något problem med 
att den nya höjden blir lägre än dagens. Det finns i 
dagsläget ingen kommersiell trafik i sundet som krä-
ver befintlig segelfri höjd.  

Det är möjligt att det redan idag finns andra platser 
i anslutning till sundet som är begränsande som gör 

att en lägre höjd är acceptabel t ex kraftledningar, 
broar eller liknande. För att reda ut vilken höjd som 
krävs för att behålla dagens funktion av sundet kan 
båtklubbar, varv och andra organisationer kontak-
tas. Det är inga problem att bygga med brostöd i 
vattnet om det inte begränsar farleden.  

Boo Hembygdsförening 
Hembygdsföreningen är medveten om att broarna 
är i behov ombyggnation och renovering. Skuru-
bron har bevarandevärden som ska värnas i rimlig 
utsträckning. Även området runt broarna är viktigt, 
att inte öka barriäreffekten, försvåra möjligheten 
att röra sig mellan norr och söder eller skada kul-
turvärdena i området.  

Nedanstående skriftliga synpunkter har inkom-
mit till Trafikverket:

Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetet vill framhålla vikten av att 
inbegripa en beskrivning av vad som ska känneteck-
na landskapet när vägen/bron väl är byggd och ta-
gen i drift. Till stöd för det fortsatta arbetet med att 
hantera kulturmiljöfrågorna i kommande MKB bi-
fogas en checklista över viktiga frågor som, anpas-
sade till projektets karaktär, bör vara belysta i det 
färdiga beslutsunderlaget. I övrigt anser Riksantik-
varieämbetet att frågor som rör kulturmiljön i detta 
projekt bäst hanteras i samråd med Länsstyrelsen 
som företrädare för statens kulturmiljöintressen. 

Stockholms hamnar 
Stockholms Hamnar har inget att invända mot de 
olika förslagen. De vill dock påpeka vikten av att 
den segelfria höjden under bron bibehålls. I övrigt 
har de inga synpunkter.  

Skogsstyrelsen 
De anser att ur naturvärdessynpunkt för nyckelbio-
toper är förslag tre att föredra eftersom det minst 
påverkar de biotoper som finns i området. De före-
slår att detta område inventeras noga för att kunna 
spara dessa livsmiljöerna.  

Boverket 
Boverket har ett allmänt uppsiktsansvar över plan- 
och byggnadsväsendet och med mark- och vatten-
områden i riket. Länsstyrelsen har tillsynsansvar 
och har ett direkt ansvar att samordna och ta tillva-
ra statens intressen i denna typ av ärenden. Bover-
ket avstår från att lämna synpunkter i detta ärende.

8.5 Hur samrådet har påverkat 
vägutredningen
Den information som framkommit och de synpunk-
ter som framförts under samrådet har beaktats i 
vägutredningen. I vissa fall har de lett till fördjup-
ningar och kompletterande utredningar. Det gäller 
bland annat de synpunkter som framförts avseende 
alternativhanteringen och andra alternativ än en ny 
bro. Där har förstudien setts över och komplette-
rats för att säkerställa att vi arbetar med de åtgärder 
som bäst bedöms uppfylla projektmålen.

Nacka kommun har följt arbetet och kommunens 
tjänstemän har kontinuerligt deltagit vid projekt-
möten och teknikmöten. Vid dessa möten har infor-
mation inhämtats och kommunen har haft möjlig-
het att lämna synpunkter på vägutredningsarbetet. 


