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2 Södra och Norra Skurubron efter nybyggnad och renovering 28/11 1955.
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Inbjudan

Trafikverket inbjuder till prekvalificering för en projekttävling angående 
utformningen av ny Skurubro. Genom en allmän prekvalificering kommer 
fyra lag att bjudas in för tävlande mot arvode. För prekvalificeringen utgår 
inget arvode. Utvärderingen genomförs av företrädare för Trafikverket och 
Nacka kommun. Besked om prekvalificeringens utgång lämnas via e-post på 
Trafikverkets upphandlingssystem CTM den 12 september 2011. Tävlingen riktar 
sig i huvudsak till personer med kompetens inom arkitektonisk gestaltning och 
brokonstruktion. Förfrågningsunderlag för prekvalificeringen, Underlag för 
intresseanmälan, rekvireras via Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/
skurubron. Tävlingsprogram och underlag är under framtagande och kommer 
att delas ut till de utvalda lagen vid startmötet för tävlingen.
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Bakgrund

Skurubron är belägen på väg 222, Värmdöleden i Nacka kommun och är den enda 
vägförbindelsen mellan Stockholm och östra Nacka och Värmdö. Skurubron 
utgörs av två broar. Den äldsta (södra) Skurubron tillhör en av de första 
betongbågbroarna i det svenska brobeståndet. Bron konstruerades och uppfördes 
av AB Arcus med Lars Isak Wahlman som rådgivande arkitekt under perioden 
1913-15. Den norra bron uppfördes under åren 1953-57 då den ursprungliga bron 
genomgick ett omfattande ombyggnadsarbete. Trots att antalet sekundärpelare 
halverades har den äldre brons ursprungliga grundform och estetik bevarats. 
Idag utgör Skurubron en symbol för den svenska brobyggnadskonsten. Bron har 
en segelfri höjd på 32 m och en spännvidd på 78 m. Total brolängd är 284 meter.

Nacka och Värmdö

Nacka och Värmdö kommuner är belägna sydost om Stockholm. Bebyggelsen 
i Nacka är blandad och präglas av äldre villaområden och industrier från 
1800-talet samt flerbostadshus från 1900-tal. Värmdö blev under 1800-talet ett 
sommarparadis för borgerskapet och många sommarvillor anlades. Centralort i 
Värmdö är Gustavsberg, känd för sin porslinsindustri. Kommuncentrum i Nacka 
markeras av gallerian Nacka Forum. Andra större centrum och handelsplatser 
är Orminge och Sickla. Under senare år har Nacka och Värmdö kommuner haft 
ett mycket expansivt bostadsbyggande och många nya bostäder planeras under 
de närmaste åren. I båda kommunerna pågår en omfattande omvandling av 

fritidshus till åretruntbostäder. Den höga befolkningsutvecklingen ökar trycket 
på Värmdöleden. 

Tillgänglighet och kommunikation

Skurubron passeras dagligen av tusentals bilister men även av gående och 
cyklister. Bron kantas av gång- och cykelbanor i bägge riktningar. Utsikten 
från Skurubron är storslagen, den är dock svår för bilister att hinna uppfatta. 
Kollektivtrafiken från Stockholm ut till Nacka och Värmdö utgörs av busstrafik. 
Den låga standarden över Skurubron leder ofta till förseningar vid rusningstid.

Stads- och landskapsbild

Skurusundet utgör en del av ett starkt kuperat skärgårdslandskap. Branta 
sluttningar med blandskog och berg i dagen ger en stark rumskänsla. Skurusundet 
utgör riksintresse och sommartid är båttrafiken frekvent. Flera småbåtshamnar 
finns i området. Villor och enstaka lägre flerfamiljshus kantar sundet. Skurubron 
utgör ett landmärke som syns på håll. Väg 222 med trafikplatserna Skuru och 
Björknäs är ett tydligt inslag i landskapet. 



5Kartan visar Skurubrons läge i förhållande till Stockholm.
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Kultur- och naturvärden

Sydväst om Skurubron bildar Skuruparken en grön avgränsning mot 
vattenrummet. Detta utgör det enda kvarvarande sammanhängande 
naturmarksområdet utmed Skurusundet. Skuruparken har ett kulturhistoriskt 
värde som romantisk landskapspark till Skuru gård, idag benämnd Solsunda. 
När väg 222 anlades i dalsänkan som förband gården med landskapsparken 
bröts det visuella sambandet mellan Skuru gård och Skuru park. Idag omfattar 
Skuruparken de höglänta bergspartierna med insprängda dalar och raviner 
söder om Värmdöleden. I området finns flera mäktiga gamla ekar och tallar som 
delvis kommer att påverkas av en ny bro. För närvarande utreds ett skydd av 
Skuruparken som kommunalt naturreservat. Detta kommer inte att påverka 
reserverat vägområde för ny bro. Den östra stranden är kulturhistoriskt 
värdefull med byggnader och tomter, vägnät och gångstigar i sin helhet 
bevarade i ursprungligt skick. Inga kända fornlämningar eller riksintressen för 
kulturminnesvården finns i utredningsområdet. 

Framtida utveckling i närområdet

På platsen för före detta Tollare pappersbruk vid den södra mynningen 
till Skurusundet finns planer på ett nytt bostadsområde. I det fortsatta 
planeringsarbetet är en ny förbindelse över Skurusundet en viktig förutsättning.
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1. Projekttävlingen

1.1 Arrangör

Tävlingen arrangeras av Trafikverket och sanktioneras av Sveriges 
Arkitekter. Tävlingen genomförs i samarbete med Nacka kommun.

1.2 Fattade beslut och övrig beslutsprocess

Trafikverket genomförde 2007 en förstudie, Väg 222, Värmdöleden 
Skurubron, för att studera tänkbara åtgärder som förbättrar nuvarande 
trafiksituation vid Skurubron. En vägutredning pågår under 2010-2011.

1.3 Tävlingens syfte

Projekttävlingen har följande syften:

•	 Att	få	fram	förslag	för	utformningen	av	en	ny	Skurubro.	
•	 Att	upphandla	leverantör	för	det	fortsatta	uppdraget.

 

1.4 Antal tävlande

Maximalt fyra tävlande lag kommer genom en prekvalificering att 
väljas ut för att delta i tävlingen. Endast dessa har rätt att inkomma med 
tävlingsförslag.

1.5 Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften är att gestalta en ny bro som samspelar med 
befintlig bro och den omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljön. 
Utgångspunkten för tävlingen är att plan- och profillägen för den nya 
bron är förutbestämda. Förslaget skall ha ett hållbart koncept som tål 
att bearbetas i den fortsatta projekteringen. Den nya bron ska ha en 
utformning som uppfyller höga estetiska krav och som svarar mot ställda 
krav på bullerskydd. Visionen är att befintlig och ny bro tillsammans ska 
vara funktionella och tilltalande.

För att uppfylla projektmålen planeras den nya bron för regional 
motortrafik och kollektivtrafik i ett erforderligt antal körfält med 
referenshastigheten 90 km/h. Gång- och cykelvägar samt motordriven 
lokaltrafik förläggs till befintlig bro. Utformningen av den nya bron ska 
möjliggöra framtida förändringar i fördelningen mellan olika trafikslag 
samt lämna utrymme för framtidens kommunikationer. Den nya bron 



ska utformas utifrån en hög miljöprofil med avseende på byggnation 
och drift. I utformning och projektering av bron ingår också att beakta 
livscykelkostnaden (LCC och LCA). Segelfri höjd för den nya bron får 
inte innebära en försämring av framkomligheten för sjöfarten. 

Tonvikten i tävlingsuppgiften ligger på gestaltningen av en ny Skurubro, 
men en övergripande idé av den gestaltningsmässiga hanteringen av 
anslutande delar ingår likaså i uppgiften.

1.5.2 Projektmål 

1. Förbättra framkomligheten. 
2. Förbättra trafiksäkerheten. 
3. Minska sårbarheten i trafiksystemet. 
4. Säkerställa den framtida trafikförsörjningen av Nacka och Värmdö. 

1.6 Tävlingsarvode och priser

De deltagare som kvalificerar sig för den inbjudna tävlingen arvoderas 
med vardera 350 000 kronor efter korrekt inlämnat och av juryn 
godkänt förslag.

1.7 Fortsatt uppdrag

Under förutsättningen att erforderliga beslut om ett genomförande 
fattas  avser arrangören att, efter tävlingen och i enlighet med juryns 
utslag,  förhandla utan föregående annonsering med det vinnande laget 
om arkitekt- och projekteringsuppdraget. Vinnande förslag ska av 
leverantören vidareutvecklas och bearbetas till fullt färdig arbetsplan 
för bron. För detta arbete utgår ett fast pris om 650 000 kronor. Vid 
senare framtagning av  bygghandling och vidare in i byggskedet ska 
leverantören verka som Trafikverkets gestaltningsstöd för att bevaka 
att den ursprungliga gestaltningen i vinnarförslaget inte förvanskas. För 
detta arbete utgår särskild ersättning.

1.8 Tävlingsprogrammet

Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att distribueras 
till de tävlande vid tävlingens start.

1.9 Tävlingsjury
En jury för tävlingen kommer att utses med tre representanter från 
Trafikverket och en representant från Nacka kommun. Ytterligare två 
jurymedlemmar kommer att utses av Sveriges Arkitekter.



2. Objektet
 
2.1 Objektsbeskrivning

Skurubron är belägen på väg 222, Värmdöleden i Nacka. Smala 
körfält och dålig linjeföring gör att standarden över Skurubron är låg. 
Påfarterna till bron saknar regelrätta accelerationsfält vilket föranleder 
incidenter och ett ojämnt trafikflöde. Vid en eventuell händelse som gör 
att trafiken över bron måste stoppas blir konsekvenserna stora. 

Kommunernas fortsatt expansiva byggplaner gör att Skurubron 
förväntas att nå sitt kapacitetstak inom en snar framtid. Den äldre av de 
två befintliga Skurubroarna är i ett sådant skick att den behöver byggas 
om från grunden. Den nyare bron behöver totalrenoveras. 

I vägutredningen har man valt att djupstudera tre alternativa lägen 
för den nya bron. Till tävlingsstarten kommer ett alternativ att 
rekommenderas. Rekommenderat alternativ förväntas fastställas under 
tävlingsperioden. Trafikverkets rekommenderade läge kommer gälla 
för de tävlande, men med reservation. Om det slutliga läget skiljer sig 
från det i tävlingen rekommenderade, erhåller Trafikverket rätten att 
besluta om det vinnande förslaget bör anpassas därefter eller tävlingen 
utgå.

3. Prekvalificering

3.1 Intresseanmälan

Intresseanmälan ska vara arrangören tillhanda senast 2011-08-19 via 
upphandlingssystemet CTM. 

3.2 Kvalifikationskrav prekvalificering

Inlämnat material ska vara på svenska, engelska, danska eller norska.
Samtliga nedanstående handlingar ska ingå. Inga övriga handlingar tas 
upp till bedömning.

•	 Förteckning	över	inlämnat	material.

•	 Sammansättning	av	laget	–	redovisning	av	personer	och	deras		
 kompetenser samt lagets ombud. CV för lagets nyckelpersoner  
 ska insändas.

•	 Programförklaring,	dvs.	en	kort	redogörelse	av	hur	laget	avser		
 att arbeta med tävlingsuppgiften. Högst en A4.



•	 Varje	lag	ska	insända	max	fem,	för	tävlingen	relevanta,	
 referensobjekt. Referensobjekten behöver inte ha utförts 
 gemensamt. Även ej genomförda referensobjekt accepteras 
 (idé, tävlingsförslag osv.). Referensobjekten ska vara utförda 
 av erbjudna nyckelpersoner. Högst en A3-sida per objekt.

 För varje referensobjekt ska anges:

 - Kort uppdragsbeskrivning
 - Beskrivning av hur de gestaltningsmässiga och 
  konstnärliga värdena har hanterats.
 - Vilken roll den sökande har haft i projektet. 
 - Beställare, kontaktperson hos beställaren (telefon-
  nummer och e-postadress) 

•	 Namn,	organisationsnummer,	adress,	telefon,	e-postadress,		 	
 webbadress. Om flera företag samverkar skall var och en lämna  
 dessa uppgifter.

3.3 Urvalskriterier för deltagare

Urvalet görs i två steg. Steg 1 är skallkrav. För att gå vidare till steg 2 
måste alla kriterier under steg 1 vara uppfyllda.
 
Steg 1 

•	 Intresseanmälan	ska	ha	inkommit	i	tid	(senast	kl.	23:59,	
 2011-08-19) och vara på svenska, engelska, danska eller norska.
•	 Samtliga	erforderliga	handlingar	ska	ha	inkommit.
•	 Uppfyller	alla	krav	enligt	prekvalificeringsföreskrifter.

Steg 2

Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar 
grundas på en sammanvägd bedömning av:

•	 Sökandes	gestaltningsmässiga	och	konstnärliga	förmåga,	
 bedömt utifrån redovisade referensobjekt.
•	 Sökandes	förmåga	att	hantera	platsens	förutsättningar,	i	
 huvudsak avseende skalförhållanden, natur- och kulturvärden.



3.3.2 Utvärderingsgruppen

En utvärderingsgrupp för prekvalificeringen kommer att utses med 
representanter från Trafikverket och Nacka kommun. 

3.4 Projektspråk

Tävlings- och projektspråk är svenska.

3.5 Återsändning av inlämnat material

 Eventuellt inskickat material utöver det digitala returneras ej.

3.6 Preliminär tidplan

•	 Annonsering	av	intresseanmälan	till	prekvalificering		2011-06-21
•	 Sista	tidpunkten	för	inlämning	av	intresseanmälan		 2011-08-19
•	 Tävlingsdeltagare	tillkännages		 	 	 2011-09-12
•	 Utskick	av	tävlingsprogram		 	 	 	 2011-10-03
•	 Tävlingsstart/Startmöte		 	 	 	 2011-10-07
•	 Sista	tidpunkten	för	inlämning	av	tävlingsförslag		 2012-01-03
•	 Juryns	beslut	tillkännages		 	 	 	 Mars	2012



Kontakt

Eventuella frågor under prekvalificeringstiden kan ställas via Trafikverkets 
upphandlingssystem CTM.
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Trafikverket, 172 90 Sundbyberg. 
Besöksadress: Sundbybergsvägen 1, Solna
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket .se


