
 

Information om anläggningsarbeten i Norra Skuru. 
Nyhetsbrev 5 om pågående och planerade arbeten. 

                                                                                                                                                                                       

Då är det dags för en liten uppdatering av vad som är på gång. 

Vi vill påminna er alla om att respektera avspärrningar runt våra arbetsområden, de finns där av en 
orsak för även om det kan se lugnt och harmoniskt ut så är en byggplats en av de farligare områdena 
man kan befinna sig på. Detta gäller både om ni går, kör eller parkerar er bil i området. Det behöver 
inte vara ni själva som råkar illa ut utan ert intrång kan ställa till det för någon annan utan att ni inser 
det. 

Försök även att tänka på att det är människor som är ute och jobbar, och att de jobbar för er, när ni 
kör förbi arbetsplatserna på väg till och från något. Det hålls alldeles för höga hastigheter förbi och 
beteendet hos flera bilister är i behov av förbättring.  

Sök kontakt med vår personal så hjälper de er att komma fram så att det är säkert för alla.  

Informationsgrilleftermiddag. 
22 augusti 2017, kl. 17.00 med information kl. 18.00. 

Har ni funderingar, direkta frågor, vill veta hur planerna ser ut eller är allmänt nyfikna? 

Då finns möjlighet att träffa alla inblandade i projektet på JME´s etablering vid Skurusundsvägen- 
Högvallavägen den 22 augusti från kl. 17.00 och gissar att vi är kvar till 19.30.  

Representanter från projektets olika delar kommer att vara på plats för att lyssna, svara på frågor 
eller bara säga hej. Enskilt, informellt eller i grupp, vilket ni känner är bäst. 

Vi bjuder på något att äta och dricka till och ser fram emot att träffa er. 

Kungsborgsvägen:  
 

 



Det är nu tid för den sista delen av ”Högmuren” att formas inför gjutning. Vägen kommer att gå till 
vänster om planket i vänstra bilden, i höjd med toppen. Gångvägen kommer att gå innanför 
”Lågmuren” nedanför vägen med trappor ner till ”Ångbåtsbryggan”.  

 

Ångbåtsbryggans stålbalkar är monterade och fundamentet är gjutet. Dessa ska nu kläs med trä för 
att bli en brygga. 

De första L-stöden är placerade och kommer att fortsätta längs vägen en bit mot de bryggor som 
ligger där idag. 

Kungsborgsbacken:  
 

 

Breddningen av vägen uppe vid backens krön är klar och schaktning i denna del påbörjas 
nu.  Arbetena har nu kommit upp förbi transformatorstationen i nivå med infart till fastighet 12:82. 

Här har det kommit upp berg som måste sprängas men samtidigt är vägen bredare vilket underlättar 
vårt arbete så förhoppningen att även fortsättningsvis hålla tidsplanen är stor. 

 

Skurusundsvägen: Helavstängning 
Tiden för en helavstängning av Skurusundvägen närmar sig och vi kommer att stänga av på två ställen 
samtidigt för att minimera störningstiden. Detta är planerat att påbörjas den 14 augusti och pågå 
förhoppningsvis under 13 veckor. 



 

Den första orsaken är att i kurvan ovan är det för trångt och vi ska för djupt för att kunna dela arbetet 
på en vägbana i taget. 

 

Vi kommer att stänga av ifrån Lindholmplan, där det under asfalten ligger kopplingspunkter som 
binder samman Bergkantstigen, Kungsborgsbacken och Skurusundsvägen, fram till och med 
Högvallavägen vars utfart mot Skurusundsvägen blir avstängd.  

 

Den andra orsaken är att i kurvan vid Skurusundsvägen 99 skall vägen breddas på båda sidor genom 
Bergschakt (sprängning). Vi kommer då att stäng av strax efter Kungsviksvägen.  



Bergkantstigen 
 

 

När Kungsborgsbacken är klar och når upp till korsningen skall dessa tre gator kopplas samman. 
Detta schaktarbete kommer att påverka Bergkantstigen genom att det blir avstängt för biltrafik 
under den period vi schaktar upp för att koppla ihop dessa gator. Vi kommer att göra vårt bästa för 
att minska tiden det är avstängt genom att när det är möjligt leda trafik där vi inte är och schaktar. 
Mer information om detta kommer till er på Bergkantstigen. 

Skurusundsvägen vid ”Anna Visborgs minne”. 
 

 

Arbeten med att sätta L-stöd, VA och el-tele längs branten, från vändplan och upp i första etappen på 
västra sidan har pågått ett tag. 

 



Samtidigt har vi jobbat på ytterligare ett område på denna del av Skurusundsvägen och gör de 
etapper som finns ovan Klätterklippan ut mot korsningen Utskogsvägen. 

 
Kungsviken ”Gångväg utmed vattnet” 
 

 
Läggning av LTA längs gångvägen är avslutad och återfylld.  

 
Arbeten med att konstruera ett erosionsskydd längs Kungsviken pågår nu och framöver kommer 
schaktning för el till belysningspollare att utföras. 

Kungsvikstrappan. 
 

 



Rivning av denna trappa är på gång och just nu förbereds alternativa gångvägar för att kunna ta sig 
från sina fastigheter förbi arbetsområdet. Närmare information kommer till berörda i området. 

Semestertider 
JME kommer att med varierade styrka fortsätta jobba under semestertiderna och tanken är att ingen 
ska var instängd i onödan på någon gata. 

Med detta vill vi passa på att önska er en Glad Midsommar! 

 

Mer information om projektet och tidigare infobrev finner ni på Nacka kommuns 
hemsida  http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-
namn/norra-skuru/#panel-startpage 

Här finner ni även aktuell tidplan för projektet. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Platskontoret Norra Skuru 

 

 
Tel direkt 08-782 14 60  | SMS 0734-32 57 35 |  Tel växel 08-782 87 00 |  

JM Entreprenad AB, 169 82 Stockholm | Besök: Rosenborgsgatan 12, Solna  

 

http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/norra-skuru/#panel-startpage
http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/norra-skuru/#panel-startpage

	Information om anläggningsarbeten i Norra Skuru.
	Nyhetsbrev 5 om pågående och planerade arbeten.
	Informationsgrilleftermiddag.
	Kungsborgsvägen:
	Kungsborgsbacken:
	Skurusundsvägen: Helavstängning
	Bergkantstigen
	Skurusundsvägen vid ”Anna Visborgs minne”.

	Kungsviken ”Gångväg utmed vattnet”
	Kungsvikstrappan.
	Semestertider



