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1 Syfte
Bron, med Trafikverkets beteckning 2-24-1, vid Stäket är en del av väg 841 (Enköpingsvägen)
som förbinder kommunerna Järfälla och Upplands-Bro i Stockholms län. Bron går över
Stäksundet och ligger i anslutning till tätorten Stäket cirka 6 km nordväst om Jakobsberg. Se
karta bilaga 1 till ansökan. Dagens bro är en öppningsbar, tvåfilig svängbro som är uppförd
1926. Större reparationer och förstärkningsarbeten är utförda vid två tillfällen, 1955 och 1987.
Bron är 7,5 m bred och 55 m lång och har bärighetsklass 3 (BK3) och öppnas i medeltal 1000
gånger per år.
Bron har omfattande och allvarliga skador och har uppnått sin tekniska livslängd. Bron är
dessutom för smal för att motorfordon samt cykel- och gångtrafik ska kunna passera bron på
ett säkert sätt. Inte heller underhåll kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Reparation
och ombyggnation av bron har inte bedömts som lönsamt varför bron istället ska bytas ut.
Trafikmängderna beräknas öka med tiden och den befintliga bron ska därför ersättas med en
ny, bredare, öppningsbar bro med högre bärighet. Bron ska också förses med bredare gång- och
cykelbana för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Den nya anslutningen till bron
kommer att byggas på den gamla järnvägsbanken söder om befintlig bro.

2 Höjdsystem och fixpunkt
Höjder i ansökan är angivna i höjdsystemet RH2000 om inte annat anges. Plankoordinater
anges i Sweref 99 18 00.
Temporära bruksfixar etablerades i höjd längs med sträckan mellan den nationella fixen
108*11*9220 från rikets höjdnät RH2000. Vid inmätningen gjordes en slinga norrut samt en
slinga söderut. Båda slingorna lades ut med hjälp av trigonometrisk mätning, den norra slingan
fick ett slutningsfel på 3 mm och den södra slinga fick ett slutningsfel 1 mm. I plan användes
temporära brukspunkter, etablerade med nätverks-RTK med hjälp av smartstation. Karta Figur
1 visar en översikt på var fixen är etablerad.
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Figur 1. Placering av höjdfix som användes vid inmätningarna.

3 Hydrologiska förutsättningar
Det totala tillrinningsområdet är 4 122 km2 och omfattar bland annat Fyrisån och Örsundaån.
Sjöandelen är 4 %. Data avseende flöden på platsen har erhållits från SMHI (SMHI 2016), se
tabell 1 nedan.

Tabell 1. Flödesstatistik enligt SMHI (2016).

Flöde m3/s (dygnsmedelvärden)

Högsta högvattenföring 100 år (HQ100) 220

Högsta högvattenföring 50 år (HQ50) 200

Medel högvattenföring (MHQ) 100

Medelvattenföring (MQ)   29
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Mälarens sjö- och avrinningsområde har studerats åtskilligt, inte minst med anledning av
projektet med ombyggnationen av Slussen i Stockholm, ur vilken tappningen och regleringen
av Mälaren sker. I tabell 2 sammanställs avrinningsområdenas arealer och karaktäristiska
vattenstånd för Mälaren baserat på observerade vattenstånd perioden 1968-2003.

Tabell 2. Karaktäristiska vattenstånd för Mälaren.

Vattenstånd m

Högsta högvattenstånd (HHW) +1,42

Medelhögvattenstånd (MHW) +1,15

Medelvattenstånd (MW) +0,86*

Medellågvattenstånd (MLW) +0,69

Lägsta lågvattenstånd (LLW) +0,41

     * Uppgifter förekommer också med värde +0,87 m RH2000.

Den nya bron kommer inte att dämma mer än befintlig bro. Se vidare i PM Hydrologi och
dämningsberäkningar (Trafikverket 2017), bilaga till ansökan.

4 Geologiska och geotekniska förutsättningar

Anslutningsbankarna till bron går i läget för en nedlagd järnväg. Den gamla banvallen består
här av flera meter fyllning och har branta slänter på båda sidor närmast sundet.

Jordlagerföljden under anslutningsbanken på västra sidan bedöms bestå av fyllning (befintlig
banvall) i huvudsak grus, sand och sten följt av friktionsjord av morän på berg. Mellan 30 och
65 meter innan brofästet bedöms fyllning ligga direkt på berg. I läget för brofästet är fyllningen
upp till ca 7 m mäktig och friktionsjorden upp till ca 3 m mäktig.

I sundet under botten bedöms jordlagren bestå av ett tunnare lager sediment över friktionsjord
av förmodlig sandig, grusig, morän, med en mäktighet på mellan 4 och 10 m. I samband med
sonderingar har block påträffats i några punkter. Berg har påträffats på nivåer mellan -3 och -
10.

Jordlagerföljden under anslutningsbanken på östra sidan bedöms bestå av fyllning (befintlig
banvall) på torrskorpa och lera på friktionsjord på berg. Nära stranden ligger fyllningen direkt
på friktionsjorden. Fyllningen är 3 till 7 m djup och består av främst av sand och grus samt
block, och ställvis mindre delar silt och lera. Torrskorpan är 0 till 1,6 m mäktig och innehåller
delvis silt. Leran är 0 till ca 2 m mäktig i vägens centrumlinje men ökar mot söder till 4-6 m
mäktighet närmast stranden och till mindre del österut i vägens längsriktning. Friktionsjorden
består av morän med en mäktighet på mellan 0 och 16 m. Söder om befintliga banvallen, i
området som används som båtuppläggningsplats, har påträffats kvicklera i några punkter.
Kvicklera är mycket känslig för störningar. I den bygghandling som kommer att upprättas ska
antagen entreprenör redovisa förekomst och utsträckning samt stabilitetsberäkningar och hur
dessa beaktas.
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5 Andra tekniska förutsättningar
Miljötekniska markundersökningar har genomförts i och omkring det område som berörs av
vattenverksamheten under 2016 och 2017. Med de platsspecifika förutsättningar som råder,
närhet till ytvatten, är bedömningen att nyttjande av massorna inom området inte är möjlig.
Sammantaget innebär resultatet av proverna i jord och sediment att massor från projektet inte
kan hanteras utan restriktioner.

Hantering ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. En del schaktmassor får användas med
restriktioner och andra behöver tas om hand vid en godkänd mottagningsanläggning. Det
senare gäller för asfalt/bundna bärlager då dessa innehåller halter av PAH över Trafikverkets
avgränsningsvärden.

Ytor för upplag och etablering ska inte placeras inom 100 m från dricksvattenbrunn eller 50 m
från sjö eller vattendrag (dvs. utanför vattenskyddsområdets primära zon) och anordnas på
sådant sätt att risken för störningar, skador och olägenheter minimeras. Förvaring av bränslen
och kemikalier ska ske på ett säkert sätt. Beredskap för hantering av läckage och utsläpp ska
finnas.

Försiktighetsåtgärd som siltgardin och tidsrestriktioner föreslås för att hantera risker som
arbeten i sediment och strandområden kan innebära.

6 Beskrivning av planerad vattenverksamhet
6.1 Nya byggnadsverk
De arbeten som utgör den sökta vattenverksamheten är anläggande av ny bro med anslutande
vägdelar och ledverk samt rivning av motsvarande för nuvarande broförbindelse. Arbetet med
rivning av befintlig och byggande av ny bro beskrivs under avsnitt 6.2 Byggnationen.

De nya byggnadsverken utgörs av tre separata konstruktioner:
· Bro över Almarestäket vid Stäket, Konstruktionsnummer 100-754-1
· Ledverk
· Manöverhus för manövrering av den öppningsbara bron

Den nya bron med ledverk, bryggor och anslutande vägar finns redovisade på plankarta ritning
202T0201 samt ritning plan 141K2001-A och ritning profil 141K2001-B. Samtliga är bilaga till
ansökan. Som bilaga 1 till denna beskrivning finns utdrag ur dessa ritningar.

6.1.1 Ny bro
Dagens bro ersätts av en ny lyftsvängbro i ett nytt läge vid den gamla järnvägsbanken cirka 40
m söder om läget för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med
nysträckning cirka 220 m väster om och cirka 250 m öster om ny bro. Befintlig bro och cirka
395 m av den befintliga vägen rivs. Sväng/lyftrörelsen utföres med hjälp av elektriska motorer.
Föreslagen utformning innebär att bron utformas med en fast tillfartsbro på västra sidan och
med en öppningsbar brodel som avslutas med ett landfäste på östra sidan. För att minska
fyllningens omfattning i vattendraget, föreslås en separat stödmur på södra sidan om brons
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östra landfäste. Föreslagen broutformning innebär att den fasta bron blir 16 m och den
öppningsbara brodelen blir 38,5 m. Den öppningsbara brokonstruktionen består av två brofack
med 21 m respektive 17,5 m spännvidd. Den totala längden för fast och öppningsbar brodel blir
cirka 55 m. Total brobredd kommer vara 12,75 m. Den fria höjden under bron i farleden ska
vara minst 2,7 m över medelvattenytan.

Lyftsvängbron måste utformas med spännvidder så att bron inte påverkar farledens bredd i
öppet läge. Ledverkens utformning med tillhörande deformationsmöjligheter samt brobredden
påverkar också spännvidden över farleden. Vägbanans bredd över bron är vald till 12,60 m.

Ny och befintlig bro ska kunna öppnas samtidigt.

Eftersom befintliga banken för den gamla järnvägen har valts för nya vägen medför detta
speciella krav på broutformningen av nya bron. Nya bron utförs så att öppningen genomförs
moturs och med öppningsvinkel över 100 gon. Under byggnationen ska den fria öppningen för
ledverket vara minst 7,5 m förutsatt en rak passage genom ny och befintlig bro. Detta måste
beaktas vid projektering och dimensionering av de nya brokonstruktionerna.

Grundläggningen varierar för de olika stöden. För stöd 1, 2 och 4 kan troligtvis
grundläggningen utföras med plattgrundläggning på packad fyllning över befintligt jordlager av
morän. För stöd nr 3 föreslås grundläggningen utföras av stålrörspålar. Ytterligare geotekniska
undersökningar måste utföras innan utförandet för grundläggningen kan bestämmas. Det
gäller framför allt utförandet vid stöd nummer 4.

Det är sannolikt att rester i form av gamla träpålar eller rustbäddar finns kvar efter den gamla
järnvägsbron. Nya grundläggningen är vald med hänsyn till detta och det bedöms att det inte
kommer att medföra några speciella svårigheter eller risker vid grundläggningsarbetet av nya
brostöden.

Bron ska utformas med strandpassager för småvilt med en bredd på minst 2,0 m på västra
sidan respektive 0,5 m på östra sidan. På östra sidan är en del av strandpassagen inspektions-
gång och måste då vara minst 1,0 m bred. Fri höjden ska vara 2,2 m på västra sidan respektive
1,8 m på östra sidan. Passagen på västra sidan är också avsedd att användas för friluftsliv,
därför utförs den med fri höjd på minst 2,2 m och med en bredd på 2 m.

När bron är i stängt läge får inget dagvatten släppas ut direkt i vattendraget. Istället leds det till
en med vägdagvatten gemensam hantering på vardera brosidan. Över bron leds dagvattnet via
ytavlopp till öppna rännor, placerade under brobanan. Rännorna ansluts till erosionsskyddade
ränndalar vid brokonerna. Hängrännorna leder vattnet till vägdiken med fördröjningsyta och
katastrofskydd. Vägprofilen innebär att det är en lutning från väster mot östra sidan. Men på
den fasta bron, på västra sidan om Almarestäket utförs rännorna under brobanan med lutning
mot västra sidan. På den rörliga brodelen följer rännorna under brobanan vägens lutning. Vid
öppen bro släpps dagvatten ut direkt i vattendraget.

Erosionsskydd utförs där schakt erfordrats för byggnation av bro. Övriga markytor utförs utan
erosionsskydd.

Över- och underbyggnad samt pålning för ny bro ska utformas och dimensioneras för en
teknisk livslängd av 120 år. Mekanik ska utformas och dimensioneras för en teknisk livslängd
av 40 år. Elektroniska komponenter ska utformas och dimensioneras för en teknisk livslängd av
20 år.
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Farleden ska antas vara trafikerad av fartyg av fartygsklass CEMT I enligt SS-EN 1991-1-7.
Detta styr arbetsbredden/deformationszonen för ledverken vilket i sin tur styr spännvidd,
konstruktionshöjd och vägprofil.

Befintlig bro med ledverk och bryggor samt anslutande delar av väg 841 kommer att rivas när
den nya bron har tagits i bruk.

6.1.2 Ledverk
Ledverk anordnas på båda sidor om farleden som skydd för påsegling mot brostöden. Den fria
öppningen i ledverket ska vid driftsatt anläggning vara minst lika som för befintlig anläggning,
det vill säga minst 8,7 m.

Ledverken utformas förslagsvis med grundläggning av grova stålrörspålar förbundna med en
svetsad stålbalk vilket utförs kontinuerligt över stöden. Stålrörspålarna borras ned i
underliggande jord (morän) så att de blir fast inspända stöd.

Ledverk ska utformas och dimensioneras för en teknisk livslängd av 80 år .

Ledverk ska utföras med förtöjningsmöjligheter vid den sydöstra och nordvästra trattformade
delen av ledverket. Ledverket ska där vara klätt med heltäckande vägg av brädor.

Ledverken ska vara belysta enligt Sjöfartsverkets riktlinjer och förses med farledsmarkering
enligt Sjöfartsverkets riktlinjer. Signaler för sjötrafik ska utformas enligt Sjöfartsverkets
riktlinjer och enligt Krav Brobyggande H.6.3.

6.1.3 Manöverhus
Manöverhuset anläggs på sydöstra sidan med anslutningsgång till svängstödet. Manöverhuset
är ordinarie driftplats för både öppningsbar bro vid Stäket och den planerade nya öppningsbara
bron vid Erikssund. Svängstöd och manöverhus ska placeras på samma sida om farleden.
Manöverhuset ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

6.1.4 Gestaltning
Bron ska utformas så att den smälter in bra i landskapsbilden. Det viktigaste gestaltningsmålet i
detta projekt är att integrera den nya bron i det dramatiskt kuperade landskapet samt till
bebyggelsen på Järfällasidan. Släntlutningar vid bron ska vara 1:2 för att få en god gestaltning
och en god anpassning till landskapet. Svängstödet blir relativt stort och detta måste hanteras i
gestaltningsarbetet. Stödet föreslås ges rundade former för att ge ett mjukare intryck och för att
underlätta vattenströmning runt stödet. Utformning samt läge av nytt manöverhus ska
harmoniera med omgivningen. Manöverhuset ska utföras med rödmålad träfasad, så att det
anpassas till landskapet och befintlig bebyggelse. Taket utförs med betongtakpannor.  Stenen i
nuvarande brofästen kan återanvändas för att få en historisk förankring till den gamla bron.

Se 3D-modeller över bron figur 3 och 4.
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Figur 3. 3D-modell över bro över Almarestäket med tillhörande ledverk – stängt läge.

Figur 4. 3D-modell över bro över Almarestäket med tillhörande ledverk – öppet läge.
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6.2 Byggnationen

6.2.1 Förslag på arbetsgång
En tänkbar och trolig arbetsgång för byggnationen är beskriven i utförande ordning nedan:

1. Före bortschaktning och rivning ska skydd med länsar och siltgardiner monteras för att
minska spridningen av grumligt vatten. Siltgardinerna förankras i botten och
strandkanter.

2. Rivning av befintliga stöd (rester från gammal järnvägsbro) och erforderlig del av befintligt
ledverk.

3. Avschaktning av befintlig fyllning till nivå för ny vägöverbyggnad.

4. Spontslagning för schakt och utförande av nya stöd. Spont för stöd 2 och 3 utförs så att
sponten utgör ”förlorad form” för bottenplattornas sidor mot farleden.

5. Brostöden utförs. Det innebär schaktning och fyllning samt formning, armering och
gjutning av bottenplattor och skivstöd. Schakt för bottenplattor görs inom spontlåda, en
för vardera bottenplattan. Kassunen länspumpas och bottenplatta för bron gjuts i torrhet.
Eventuellt krävs en undervattensgjuten tätplatta.

6. Demontering/kapning av spont.

7. Montering och gjutning av överbyggnad för fast bro.

8. Montering av nya ledverk.

9. Montering av maskin-, styr- och drivutrustning för öppningsbar bro.

10. Montering av öppningsbar broöverbyggnad. Montering av broöverbyggnad sker förslagsvis
via kranar från respektive landsida från ny väg.

11. Färdigställning med räcken, belysning, beläggning etc.

12. Rivning av befintlig bro och ledverk.

13. Anläggning av erosionsskydd.

14. Efter rivning av befintlig bro med bryggor, ledverk och anslutande vägar återställs
strandområden och bottenmiljöer till naturlig miljö med goda förutsättningar för växt- och
djurlivet. Lämplig lekmiljö för asp anläggs i sundet.

6.2.2 Anpassningar och skyddsåtgärder
Under produktionstiden för ny bro ska farleden ha en minsta öppning på 7,5 m för en rak
passage genom såväl ny som befintlig bro. Ny och befintlig bro ska kunna öppnas samtidigt.
Detta i syfte att kunna testköra den nya bron och samtidigt ha driften igång på befintlig bro.
Den nya anläggningen måste vara färdig och driftsatt innan befintlig anläggning kan rivas.

Vägtrafiken ska kunna passera arbetsplatsen under hela genomförandetiden. Det får lov att
finnas störningar men inte helavstängningar.

Påverkan kommer att ske på sjötrafiken under byggskedet. Bredden i farleden måste under
kortare tider vara något smalare på grund av de sponter/kassuner som måste etableras runt
stöden för gjutning av bottenplattor. Sponten monteras med absolut minsta möjliga avstånd till
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bottenplattorna så att farleden får största möjliga utrymme. Sponten kan utgöra form för
bottenplattorna och kapas samt kvarlämnas efter färdigställandet. Bilagd ritning visar
utförandet och farledens utformning. För det fall bottenplattornas storlek blir så stor att
farleden inte får erforderlig storlek kan inte stöden 2 och 3 utföras samtidigt. Då måste de
utföras vid olika tidpunkter och dessutom måste befintliga ledverk rivas för att farleden blir
tillräckligt stor för m/s Evert Taube. Det finns sannolikt också möjlighet att anpassa
produktionstiden så att dessa arbeten utförs vid lågtrafik i farleden.

Alla inskränkningar av farleden ska göras i samråd med Sjöfartsverket. Särskilda arbetsmiljö-
åtgärder måste utföras för att hantera riskerna med arbete inom kassunerna.

Arbete med anläggande av brofundament sker i torrhet i spontlådor. Heltäckande länsar av
geotextil används vid behov för att avgränsa vattenområde. Grumligt vatten från länshållning
och torrläggning släpps ut innanför heltäckande läns eller renas på annat sätt innan utsläpp i
vattnet.

Arbete i och vid vattnet kan medföra grumling och andra skador som kan påverka vattnets växt-
och djurliv. Arbete som kan medföra grumling av vattnet är inte tillåtet under perioden 1 april
till den 31 augusti, dvs. under den period som är viktigast för fiskfaunan och det övriga
biologiska livet i vattnet. Dock får arbete innanför spontlådor bedrivas. Arbetet ska bedrivas på
sådant sätt att riskerna för påverkan på ytvattnet genom grumling eller på annat sätt
minimeras.

Befintlig anläggning ska inventeras med avseende på farligt avfall innan rivning. Allt avfall från
rivningen av befintlig anläggning inklusive farligt avfall ska hanteras och omhändertas på ett
miljömässigt korrekt och riskfritt sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

För utförligare beskrivning av anpassningar och skyddsåtgärder under byggtiden se ansökan
och miljökonsekvensbeskrivning, bilaga till ansökan.

6.3 Åtgärder och påverkan i byggskedet

Den nya anläggningen måste vara färdig och driftsatt innan befintlig anläggning kan rivas. Det
betyder att det finns ett skede där nya bron ska provköras samtidigt som den gamla bron är i
drift.

Vägtrafiken ska kunna passera arbetsplatsen under hela genomförandetiden. Det får lov att
finnas störningar men inte helavstängningar.

Påverkan kommer att ske på sjötrafiken under byggskedet. Bredden i farleden måste under
kortare tider vara något smalare på grund av de sponter/kassuner som måste etableras runt
stöden för gjutning av bottenplattor. Kortare perioder behöver farleden avlysas under
byggnationen. Dessa avstängningar kommer om möjligt att styras till vinterhalvåret. Alla
inskränkningar av farleden ska göras i samråd med Sjöfartsverket, se ansökan och
miljökonsekvensbeskrivning samt riskanalys för sjöfarten, bilaga till ansökan.

Anpassningar och skyddsåtgärder för att minska olägenheter för människors miljö och hälsa
och andra störningar under byggperioden finns redovisat i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Den nya öppningsbara bron kan transporteras vattenvägen via Mälaren för att nå broläget. Det
område mellan nya och gamla vägen på norra sidan om bron är lämpligt område för
etableringsytor och materialupplag. Kranuppställningsplatser erfordras på båda sidor om
vattendraget. Kranar kommer sannolikt placeras på vägkroppen vid montering av bron. Inga
temporära bryggor bedöms behöva användas under byggskedet. Förslagsvis utförs delar av
arbetsmomenten med hjälp av flytpontoner.

Vidare uppgifter om vilken påverkan som kan uppkomma under byggskedet och vilka
konsekvenser detta kan medföra finns i miljökonsekvensbeskrivningen.



14

Bilaga 1. Utdrag ritningar

1. Plan, ritning 141K2001
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2. Elevation, ritning 141K2001

3. Tvärsektion vid fast bro, ritning 141K2011
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4. Tvärsektion vid öppningsbar bro, ritning 141K2011.
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5. Tvärsektion ledverk, ritning 141K2011.
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