
November 2014
Information om väg 222, Skurubron

Granskning innebär att du under tre veckor har möjlighet 
att ta del av vägplaneförslaget med tillhörande MKB för 
att se hur och var den nya bron ska byggas. Du har även 
möjlighet att skicka in dina synpunkter på förslaget.

Granskningen pågår från och med den 28 november till 
och med den 19 december. Under den perioden kan du ta 
del av handlingarna på följande platser:

• Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna
• Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka
• Orminge bibliotek, Ormingeplan 3, Saltsjö-Boo
• Värmdö kommun, Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg.

Delar av handlingarna finns också på  
www.trafikverket.se/skurubron.

Om du har frågor och funderingar är du välkommen  
att träffa oss på Orminge bibliotek i Saltsjö-Boo.  
Vi finns där tisdagen den 2 december, kl. 16–19 och  
måndagen den 8 december kl. 16–19.

Vi har arbetat intensivt med att ta fram ett förslag till vägplan för den nya Skurubron, och nu är det 
dags att ställa ut den tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för granskning. MKB:n, 
som är godkänd av Länsstyrelsen, beskriver projektets påverkan på miljön med förslag på försiktighets- 
och skyddsåtgärder. 

Så här vill vi bygga nya Skurubron

LÄMNA SYNPUNKTER

Senast den 19 december behöver vi dina synpunkter, som  
du skickar via post eller e-post till adresserna nedan. Märk 
brevet eller e-posten med diarienummer TRV 2013/82343.

Trafikverket, Ärendemottagningen
Region Stockholm
Box 810
781 28 Borlänge
E-post: stockholm@trafikverket.se 

En illustration över den nya Skurubron Kontrapunkt. Illustration: Dissing+Weitling



MER iNfoRMATioN
Om du har frågor om projektet är du välkommen att kontakta 
Åse Wallin, som är projektledare. Du når henne på telefon. 
010-123 73 09 eller via e-post ase.wallin@trafikverket.se.

Mer information om projektet finns på 

www.trafikverket.se/skurubron

Vad händer sedan? 

När granskningsperioden är avslutad sammanställer vi 
synpunkterna som kommit in och reviderar eventuellt 
vägplanen utifrån synpunkterna. När planen är fastställd 
följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. 
Först efter detta kan vi börja bygga den nya bron.

Preliminär tidplan:

2018  Beräknad byggstart av nya Skurubron.

2021  Preliminär öppning av nya bron för trafik och då  
 börjar vi renoveringen av de gamla broarna.

2023  Renoveringen av de gamla broarna beräknas  
 vara klara.

om projektet

Trafikverket planerar att bygga en ny Skurubro för att 
öka framkomlighet och säkerhet på väg 222 Värmdöleden.
Den nya bron kommer att ha tre körfält i vardera rikt-
ningen, varav ett kommer att användas för kollektivtrafik. 
Dessutom ska vi renovera de två nuvarande broarna där 
den ena bron ska göras om till en väg för lokaltrafik. Den 
andra bron ska bli en gång- och cykelväg, helt separerad 
från motortrafik. 

Trafikverket
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