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Inom ramen för arbetet med brobreddningen kommer ett arbetsmoment ha direkt
koppling till vatten. Flottar eller liknande kommer användas som arbetsplattformar i
vattnet. Således är det endast detta som hanteras vidare i denna anmälan om
vattenverksamhet.

Under arbetets genomförande kommer tre körfält och gång- och cykelväg att vara
tillgängliga för att möjliggöra en genomströmning av trafik motsvarande dagens
situation. Krävs avstängning av ett körfält kommer detta att ske på tider då det är
lågtrafik.

Hittills har Trafikverket upprättat en vägplan som under februari 2016 skickades in till
avdelningen Juridik och planprövning för fastställelse. När vägplanen fastställts och
vunnit laga kraft kan vi börja bygga om vägen. Projekteringen av bygghandlingar
pågår. Byggstart av Ekerövägen som helhet beräknas ske tidigast under år 2017
under förutsättning att alla tillstånd är på plats.

Ombyggnationen av väg 261 omfattar således även Nockebybron då den behöver
breddas. De arbeten som görs på bron och som berör vattenverksamhet behandlas i
detta dokument.

Trafikverket avser att bygga om väg 261 Ekerövägen till fyra smala körfält där två av
körfälten ska användas för kollektivtrafik under rusningstid. Syftet med ombyggnaden
är att åstadkomma en robust väg- och kollektivtrafikförbindelse mellan Ekerö och
Nockeby utan att hota värdena i världsarvet, statliga byggnadsminnet och riksintresset
för kulturmiljövård.

Sammanfattning
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Resultat av föreslagen ombyggnad framgår av ritning 241K2001 (bilaga 2).

God tillgänglighet till manövertornet säkerställs genom att gång- och cykelbanan flyttas
till brons södra sida.

Även angränsande landfästen måste justeras för att anpassas till den nya brobredden.

Bron ska breddas från 16,5 meter fri brobredd till 17,5 meter.

PLANERADE ÅTGÄRDER

Enligt de inspektioner som utförts av bron i nutid så finns bl.a. mindre betongskador
och armeringsskador på brobaneplattor, balkar och pelare.

Nockebybron är till största delen en balkbro i betong med den totala brolängden 694
meter och fri brobredd 16,5 meter (bilaga 1). Bron har en öppningsbar del i form av ett
svängspann i stål. Bron är indelad i 16 spann med spännvidden ~39 meter förutom
svängspannet som är 41 meter, spannen intill svängspannen som är 40 meter samt
norra ändspannet som är 30 meter.

Bron över sundet från Kärsön till Nockeby på väg 261 ska breddas i samband med att
väg 261 Ekerövägen byggs om till fyra smala körfält.

Bro 2-228-1 över Mälaren vid Nockeby

BEFINTLIG ANLÄGGNING

I ett tillståndsärende brukar man ibland få möjlighet att lämna sina synpunkter flera
gånger. I ett anmälningsärende brukar samråden vara mycket begränsade till de direkt
berörda. I detta fall har det satts en gräns på området som bedöms påverkas om 25
meter om vardera sidan av bron. Detta samråd avser anmälan till Länsstyrelsen, vilket
gäller för vattenverksamhet med begränsade arbeten i vatten.

Alla tillståndsärenden och i de fall där man måste anmäla den verksamhet som ska
bedrivas ska samråd med berörda ske. I ett samrådsförfarande får du som berörd part
ta del av ett samrådsunderlag där verksamheten i stort beskrivs och därefter under en
angiven tid har du möjlighet att lämna synpunkter på det som ska utföras.

SAMRÅD

Kantbalkar och delar av brobaneplattans konsoler rivs. Vissa rivningsmoment
kommer att ske med vattenbilning. Detta innebär att en stor mängd vatten
under högtryck sätts mot betongen. Betongen pulvriseras då och samlas upp i
täta ledningar och leds bort till en sedimenteringsanläggning på land eller på
pråm.
Brobaneplattan breddas och ny kantbalk gjuts med den nya fria brobredden
17,5 m.
Gång- och cykelbanan flyttas från brons norra till dess södra sida.
Nya och ombyggda delar av brobanan förses med tätskikt och beläggning. Nytt
räcke samt bullerskärmar på delar av bron monteras.
Svängspannet förstärks och svängmaskineriet kontrolleras och justeras
eventuellt med hänsyn till brons viktökning och den nya trafikeringen.
Viktökningen förutsätts bli så pass ringa att maskineriet förväntas klara
densamma.
Svängspannets konsoler kapas och nya grövre konsoler monteras och svetsas
samman med befintliga delar. Arbetet sker från arbetsställning som monteras i
brons huvudbalkar.
Befintliga landfästen måste justeras med hänsyn till den nya brobredden. Övre
delar av vingmurar rivs och byggs om.
Eventuellt kommer cykelbanan att förläggas på en konsolbro på utsidan av
Nockebybron under del av byggtiden för att säkerställa att gång- och
cykeltrafiken får tillräckligt god framkomlighet under byggnationen.
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Den största påverkan på vattnet i projektet kommer utav vattenbilningen då arbetet
innebär att man använder stora mängder vatten som under högtryck sätts mot

Den vattenverksamhet som kommer att pågå under breddningsarbetena utgörs av de
pråmar som kommer att behövas i vattnet. Det är dock upp till entreprenören att
avgöra för vilka arbetsmoment pråmar behövs. Maximalt bedöms pråmar behövas för
sedimenteringsanläggning för vattnet från vattenbilningen och för arbeten med
förstärkning av huvudbalkarna. Infästning och montage av tvärbalkarna kan göras från
kran på pråm. Förankring med ankare eller stag till botten behövs för pråmar.

Påverkan under byggtiden

Eventuellt behövs förstärkning av huvudbalkar med nya tvärbalkar. Arbetet
förutsätts huvudsakligen ske underifrån, från ställning och/eller från
arbetsflotte.



Följande åtgärder kommer att utföras:

Breddning av bron innebär att ett antal arbetsmoment ska utföras. Flera av
arbetsmomenten kan utföras på olika sätt och vilken metod som kommer att väljas
avgörs först i byggskedet. Dock förutsätts arbetet att ske såväl från brons ovansida
som från ställningar under bron och pråmar, flottar eller liknande i vattnet. Där
särskilda krav finns på arbetsutförandet kommer dessa att beskrivas i
förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Arbetsmoment vid ombyggnad av Nockebybron
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För närmare detaljer kring hantering av trafik under byggtiden, se ritning i bilaga 3.

Då bron förväntas vara öppningsbar under byggskedet måste arbetsställningens
utförande och de olika genomförandefaserna vid förstärkningen och breddningen
studeras noggrant.

Tre körfält och gång- och cykelväg förutsätts kunna vara öppna för trafik under
byggskedet. Planerade kortare avstängningar av körfält kommer att behövas i
samband med av- och pålastning, gjutning, montage av ställningar och liknande.
Dessa inskränkningar i framkomligheten avses ske under lågtrafik, främst nattetid.

Arbetet med breddning och förstärkning av betongbrodelarna förväntas ta ca 12
månader per sida. Även för förstärkning och ombyggnad av svängbrodelen förväntas
arbetet ta ca 12 månader. Arbetena på betongdelar och svängspann kan delvis utföras
parallellt och den sammanlagda byggtiden blir ca två år. Byggstart för hela projekt väg
261 Ekerövägen kommer ske med successiv byggstart från 2017 och pågå under ca 3
år. Breddningen av bron, inklusive vattenbilning, kommer att pågå i perioder från
planerad byggstart för dessa arbeten 2018 fram till färdigställande av bron. Dock är
det upp till entreprenören att detaljplanera hur arbetet med brobreddningen ska
utföras.

Övrig påverkan på vattnet under byggtiden bedöms vara relativt liten då ytterst lite
verksamhet kommer bedriva i själva vattnet. Entreprenören kommer åläggas krav på
skyddsåtgärder för att minimera risk för läckage från eventuella maskiner.

betongen som då pulvriseras. För att skydda omgivningen från betongen som
pulvriseras så leds vattnet (med den pulvriserade betongen) bort till en
sedimenteringsanläggning på land eller på pråm. En garanti för att allt betongvatten
ska kunna samlas upp är dock inte möjlig. En liten mängd vatten och betongpulver,
någon procent, kommer att stänka ut som dimma och sedermera falla ner i vattnet.
Detta innehåller dock inget annat än vatten och betongpulver. Vattenbilningen kommer
pågå under större delen av tiden som arbetet med breddningen av bron pågår.
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BILAGOR

Bilaga 1

Bilaga 2

Baserat på ovan angivna naturvärdesbedömning bedöms påverkan på naturmiljö i samband
med breddningen av bron inte medföra någon negativ påverkan på naturmiljön.

"Vid brofästet på Kärsösidan av Nockebybron växer en äldre ek precis intill gång – och
cykelvägen närmast vägen som kan komma att påverkas negativt av arbeten vid bron. På
andra sidan GC-vägen växer lövträd såsom lönn, lind hassel och fågelbär. GC-vägen löper
även under bron invid strandkanten. Växtligheten precis vid vattnet (se foto nedan) är sparsam
med lite buskar och vass men hyser inga höga naturvärden."

Trafikverket har låtit genomföra en naturinventering samt en naturvärdesbedömning längs med
väg 261 Ekerövägen. I rapporten (ON140004) som redovisar naturvärdesbedömningen står
följande om naturvärden kopplade till Nockebybron:

Påverkan på naturvärden

Bilaga 4 – Beskrivning av och påverkan på miljön

Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt av den planerade breddningen av bron.

Påverkan på friluftsliv

Bullerskärmar kommer att placeras längs brons båda sidor från svängspannet och vidare mot
brofästet på Stockholmssidan. Skärmarna skymmer inte vyn mot Drottningholms slott och
påverkar därmed inte befintliga kulturmiljövärden i någon större utsträckning (sid 92).

Nockebybron breddas med en meter och förses med bullerskärmar i den östra delen. Idag
finns stänkskydd i plåt eller liknande material utmed delar av bron. De nya bullerskärmarna
föreslås bli genomsiktliga. Breddningen förstärker brons påverkan på landskapsbilden i liten
utsträckning, då den i övrigt behåller samma höjd och läge (sid 73).

Nedan är ett utdrag från rapporten ’Miljökonsekvensbeskrivning för vägplan, Väg 261
Ekerövägen, Tappström-Nockeby. Granskningshandling 2014-06-10, rev 2014-10-30,
ON070010’

Påverkan på kulturmiljö

Breddningen av bron kommer att göras med 0,5m på var sida om den redan befintliga bron.
Denna ändring bedöms påverkan själva vattenområdet mycket marginellt.

Påverkan på vattenområdet

www.trafikverket.se
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