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Som ni kanske har sett har vi byggt upp en montagehall vid 
trafikplats Skuru söder om den befintliga Skurubron. Inne 
i montagehallen monterar vi ihop ståldelarna som ska bli 
den nya Skurubron. Bron kommer sedan att skjutas ut bit 
för bit över sundet, det är det som vi kallar lanseringen  
av bron. 

Samtidigt pågår arbetet med att bygga själva grunden för 
bron. När vi är klara med alla delar och bron är på plats 
nästa år, kommer montagehallen att monteras ner och  
tas bort. 

Arbete i sommar 
Under hela sommaren kommer vi att arbeta inne i  
montagehallen under en stor del av dygnet. Det kommer 
också att förekomma helgarbete. Farleden i Skurusundet 
kommer dock att hållas öppen som vanligt hela sommaren, 
till skillnad från förra sommaren då vi sprängde nära  
vattnet och behövde stänga farleden korta stunder.

Under sommaren kommer det också att genomföras 
ytterligare trafikomläggningar strax öster om den befintliga 
Skurubron. Det innebär att vi flyttar trafiken i sidled men 

Nu syns det verkligen att den nya Skurubron snart är på plats. Det är trafiköppning om 
drygt ett år, hösten 2022. Vi vill gärna berätta för er vad vi planerar i närtid och på sikt.

Den nya Skurubron växer  
fram över Skurusundet



Nya Skurubron i siffror
  379 meter lång
  5 800 ton stål (Vuxen elefanthanne ca 6 ton)
  6 brostöd 
  6 körfält

Den nya Skurubron växer fram över sundet  
med den befintliga bron i bakgrunden.  
Foto: Trafikverket, Thomas Darholm
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I bakgrunden syns bygget av montagehallen  
där ståldelarna till den nya bron svetsas ihop.  
Foto: Trafikverket, Åse Wallin 

Om buller på byggplatser
Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från 
byggplatser. 

Mer information finns på  
www.naturvardsverket.se  
Sök på ”Buller från byggplatser”.

det kommer fortfarande att vara lika många körfält öppna. 
Kör försiktigt och anpassa hastigheten!

Arbete efter sommaren
Vi ska också bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. 
Det gör vi för att anpassa trafikplatserna och lokalvägar till 
den nya Skurubron som har ett annat läge än den befintliga 
Skurubron. Det innebär att det blir flera trafikomläggningar 
vid bägge trafikplatserna under resten av året och en bit in 
i 2022. 

Arbetet i montagehallen fortsätter. I slutet av 2021 har 
vi lanserat en stor del av den nya bron över Skurusundet. 
Sommaren 2022 räknar vi med att hela bron är på plats 
och då startar vi slutarbetena på bron. Vi öppnar för trafik 
hösten 2022.



Mer information
På vår projektwebb finns  
mycket information:
www.trafikverket.se/skurubron


