
Trafikverket tar fram en vägplan för väg 222, 
Nya Skurubron. Nu bjuder vi in till ett upp- 
följande samrådsmöte om trafikbuller.

Tidigare under året har vi haft tre samrådsmöten 
med olika teman. Nu är det dags för ett uppföljande 
möte med inriktning på bullerfrågor kopplat till pro-
jektet. Vi inleder med information i mötesform och 
därefter får du möjlighet att träffa specialister och 
projektledare från Trafikverket och Nacka kommun.

På mötet informerar vi om
• läget i projektet
• hantering av buller i projektet.

Välkommen på samråd om buller!
Handlingar i form av bullerkartor finns att ladda ner 
på www.trafikverket.se/skurubron ett par dagar före 
samrådet.

Synpunkter lämnar du skriftligen på mötet, via 
e-post till stockholm@trafikverket.se eller via 
vanlig post till Trafikverket, Ärendemottagningen, 
Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer 
TRV2013/82343.

Läget i projektet
Just nu arbetar vi intensivt med att ta fram en väg-
plan och en hel del projektering pågår. Omkring 
sommaren 2014 planerar vi att göra vägplanen 
tillgänglig i form av en granskningshandling. Det 
innebär att vem som helst har möjlighet att titta 
på vårt förslag till vägplan, och lämna synpunkter. 
Materialet kommer att finnas både elektroniskt och 
i pappersform. När vi närmar oss tiden för gransk-
ning informerar vi bland annat via webbplatsen och 
annonser.

Under hösten och vintern har vi startat bland annat 
markundersökningar och arkeologiska undersök-
ningar på land och i vatten. Dessa undersökningar är 
ett underlag för de förslag vi tar fram i vägplanen.
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En illustration över den nya Skurubron Kontrapunkt.

När: torsdag den 5 december, klockan 18–20

Var: Nacka konferenscentrum (Nacka sportcentrum, 
vid Eklidens skola, bredvid Nacka Aula),  
Griffelvägen 15, Nacka.



Byggtid
Vi planerar att börja bygga den nya Skurubron under 
2016. Byggtiden beräknas bli cirka tre år och därmed 
kan broarna trafikeras 2019. När vi är klara med den 
nya bron renoverar vi de broar som finns i dag: den 
södra bron ska användas för lokaltrafik, den norra 
för gång- och cykeltrafik. Vi beräknar att hela pro-
jektet kan vara klart 2021 (med broar, trafikplatser, 
lokalvägar med mera).

Mer information
Mer information om projektet väg 222, Nya Skuru-
bron, hittar du på www.trafikverket.se/skurubron. 
Här kan du ta del av handlingar inför samrådet, tidi-
gare möten och andra nyheter om projektet. 

Kontakt
Under hösten har vi förstärkt projektledningen för 
väg 222, Nya Skurubron, och väg 222, ny påfarts-
ramp vid Björknäs, med Åse Wallin som är ny  
projektledare. Tidigare projektledare Fredrik Fogel 
är delprojektledare i båda projekten med inriktning 
på produktionsfrågor. 

Om du inte hittar den  
information du söker i det 
här informationsbladet  
eller på vår webbplats, är 
du välkommen att kontakta 
projektledare Åse Wallin 
via Trafikverkets kund-
tjänst 0771-921 921 eller 
skicka e-post till  
ase.wallin@trafikverket.se.

www.trafikverket.se/skurubron
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Åse Wallin, projektledare

Närliggande projekt
Väg 222, ny påfartsramp vid Björknäs
Nu börjar det närma sig byggstart för det närliggande 
projektet väg 222, ny påfartsramp vid Björknäs. Vi siktar 
mot att sätta spaden i jorden första kvartalet 2014, och vi 
beräknar att byggtiden blir cirka nio månader. Som det ser 
ut i dag kommer byggarbetet inte att påverka trafiken på 
väg 222 i någon större omfattning. 

Mer information om projektet hittar du på  
www.trafikverket.se/bjorknas. 


