
SÄBYBRON – Svar på vanliga frågor: 
 

Varför byter ni bro? 

 Den gamla bron är byggd 1914  och är för gammal och har blivit utdömd, dvs den måste 

rivas. 

Vad är det ni bygger? 

 Vi bygger en fungerande bro som är bredare och har egen fil för gång och cykeltrafikanter. 

 Vi bygger ny gång och cykelväg under bron och  nya stråk på båda sidor av kanalen för att 

skapa en trygg och trivsam miljö för gående och cyklister 

 Vi bygger en fungerande trafiklösning med en ny cirkulationsplats vid i korsningen 

Sockenvägen – Norrövägen  där även rödljus tas bort vilket ger bättre framkomlighet. 

 Mer information på projektets hemsida www.österåker.se/säbybron 

Vad händer med den gamla bron? 

Den gamla bron förblir öppen tills den nya bron är klar, därefter rivs den. 

Hur länge kommer projektet att fortgå? 

 Till hösten 2024 

Varför leder ni om  gång och cykeltrafiken? 

 För att arbetet innebär att vi gör ny gång och cykelvägar över och under den nya bron. Och 

de vägar som går in på arbetsområdet leds om. Följ orangea skyltar. 

Hur länge kommer ni att leda om gång och cykeltrafik? 

 I cirka 18 månader. (från maj 2022) 

Hur påverkas fordonstrafiken? 

 Fordonstrafiken kommer att vara påverkad under hela byggperioden 

 Den gamla bron förblir öppen för trafik under hela projektet. 

 Arbetet med bron medför att det påverkar trafiken då det kan ske stora transporter och 

arbeten i området. 

 Norrövägen kommer att stängas av under ett halvår under våren 2024 till att den nya bron är 

klar hösten 2024. 

Hur påverkas båttrafik? Kommer ni att stänga kanalen? 

 Om du vill åka färdas med båt genom området under arbetstid måste du tänka på att är ett 

arbetsområde och därför kontakta arbetsledning och få deras tillstånd att passera under 

bron.  

 Kanalen kommer att förbli öppen större del av projektet. Vi meddelar när detta ej är fallet 

Hur påverkas Djurlivet? 

http://www.österåker.se/säbybron


 Vi kommer inte att bygga en fördämning, dvs stoppa vattnet. 

 Alla arbeten är godkända och rätt åtgärder har vidtagits för att säkra upp för djurlivet. 

Är det säkert att bada i Kanalen underbyggtiden? 

 Det går utmärkt att bada i kanalen, så länge man inte är innanför arbetsområdet. 

Varför sågade ni ned körsbärsträden? 

 Träden stod i vägen för där de nya gång och cykelvägarna ska anläggas och kunde tyvärr ej 

vara kvar. 

 I projektet ingår det att plantera över 50 buskar och träd. 

 

 

 


