
Bygget av nya bron fortsätter 
till sommaren 2023
Den nya bron över Skurusundet växer fram och vi jobbar hårt, men vi har tyvärr inte  
kunnat göra arbetena i den takt som vi planerat. Pandemin och det förändrade säkerhets-
läget i Europa har lett till brist på resurser som försenat projektet. Vi vill berätta vad det  
innebär för dig som bor nära.    
I maj berättade vi för lokalmedia att den nya bron bedöms 
öppna sommaren 2023 istället för hösten 2022 som  
planerat. Vi förstår att förlängningen kanske inte är vad  
du som närboende räknat med. 

– Det är ett tråkigt besked att behöva ge, men vi gör allt  
för att få fram de resurser som saknas. Förseningen 
innebär att vi kommer bygga och höras även 2023, och 
att vi fortsätter göra åtgärder för att minska störningarna. 
Därför vill jag passa på att tacka alla som är grannar  
med brobygget för ert tålamod, säger Åse Wallin,  
projektledare på Trafikverket. 

Svetsar och blästrar i sommar och höst
Hittills har vi svetsat ihop och skjutit ut åtta av brons elva 
sektioner från montagehallen, och bron når nu första bro-
pelaren på Björknässidan. I början av hösten beräknas  
bron nå fram till landfästet. Svetsarna arbetar i tvåskift 
i montagehallen, från tidig morgon till sen kväll för att 
uppnå det. I höst fortsätter arbetet utanför hallen då de 
ska svetsa ihop bropelarna med bron. Svetsning i sig är  
inte störande, men slipning och slag för att passa ihop  
alla delar innan svetsningen kan låta. 

Vi fortsätter också blästra bron i sommar och höst. 
Denna rengöringsmetod är ett viktigt grundarbete innan 
bron kan målas med rostskydd och i sin ljusgrå färg, så att 
bron håller sig i bra skick i många år. Blästring kan höras 
som ett susande ljud och utförs i målningstältet från tidig  
morgon till sen kväll. I sommar gör vi även stålarbeten  
vid landfästet på Björknässidan som kommer att låta. 

Svetsarbete på nya bron. Foto: Trafikverket
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Montagehallen tas ner i höst
I takt med att arbetet går framåt kan vi 
också börja ta bort stöd för de arbeten  
som vi har avslutat. I höst monterar vi ner 
brons lanseringsnos. Under hösten och 
vintern plockar vi ner montagehallen  
och de tillfälliga stöden runt bropelarna.  
Dessa nedmonteringar kan också höras. 

Trafikplatserna i fokus 2023
Under 2023 slutför vi arbetena i trafik- 
platserna Björknäs och Skuru, samt  
de nya dragningarna av väg 222 och  
ansluter dessa till den nya bron. Vid 
årsskiftet kan vi berätta mer om vilka  
arbeten som återstår under 2023  
och om öppningen av den nya bron!

Två broar – två namn
Broarna har fått sina namn. När nya  
bron öppnar kommer den att heta  
Skurubron och dagens bro blir då  
Gamla Skurubron. Räddningsfordon  
måste kunna skilja dem åt och samtidigt 
ska namnen spegla broarnas historia. 

I juni nådde bron över sundet till första bropelaren på Björknässidan. Den vita lanseringsnosen går först och stöttar bron 
fram till den når landfästet. Illustration: Trafikverket.

Åtta av elva brosektioner är klara

Störande arbeten
Vi har ansökt om dispens och fått tillstånd av Nacka 
kommun att utföra störande arbeten utanför arbetstid på 
kvällar och helger. Vi gör alltid beräkningar och mätningar 
av buller i samband med ett nytt arbetsmoment.  

Läs om våra störande arbeten på  
trafikverket.se/skurubron – Händer i närtid. 

Varför är bron försenad?
Pandemin orsakade förseningar i projektet under 2021  
när många blev sjuka i covid-19. Entreprenören såg ändå  
en möjlighet att jobba ikapp. Men efter att säkerhetsläget  
i Europa förändrades i februari 2022 har projektet haft  
brist på specifik kompetens av svetsare och inte kunnat 
göra viktiga stålarbeten. Därför kan vi inte längre arbeta in 
förseningen av pandemin och inte hålla befintlig tidplan. 
En kall vinter kan också bidra till att vissa arbeten inte kan 
göras i för låga temperaturer utan måste vänta till våren. 
Därför bedöms bron öppna sommaren 2023.

Insamling av personuppgift
För att informera om projektet har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområdet.  
Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära register- 
utdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.  
Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.  
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Tfn: 0771-921 921. www.trafikverket.se/gdpr 
Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen,  
Box 8114, 104 20 Stockholm. www.imy.se
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Mer information
Du hittar mer information om projektet på  
trafikverket.se/skurubron


