
1

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET ENLIGT
MILJÖBALKEN FÖR:
Väg 841 ny bro Stäket
Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län
Miljökonsekvensbeskrivning 2018-11-30

Yta för bild eller mönster



2

Dokumenttitel: Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för: Väg 841 ny bro
Stäket. Miljökonsekvensbeskrivning
Skapat av: Anders Dahllöv, ÅF-Infrastructure AB
Dokumentdatum: 2018-11-30
Ärendenummer: TRV2016/94247
Projektnummer: 152560



3

Innehåll
Sammanfattning .................................................................................................................................4

1. Inledning .....................................................................................................................................5

1.1. Bakgrund .............................................................................................................................5

1.2. Avgränsning .........................................................................................................................6

1.3. Samråd ................................................................................................................................6

1.4. Beslut angående betydande miljöpåverkan .........................................................................7

2. Förutsättningar ...........................................................................................................................8

2.1. Översikts- och detaljplaner ..................................................................................................8

2.2. Riksintressen .......................................................................................................................8

2.3. Skyddade områden ............................................................................................................ 10

2.4. Geotekniska förhållanden .................................................................................................. 11

2.5. Mark och vatten ................................................................................................................ 11

2.6. Naturvärden och friluftsliv ................................................................................................. 13

2.7. Kulturvärden och landskapsbild ......................................................................................... 15

2.8. Nollalternativet ................................................................................................................. 16

3. Beskrivning av verksamheten .................................................................................................... 17

3.1. Nya byggnadsverk ............................................................................................................. 17

3.2. Byggnationen .................................................................................................................... 20

3.3. Alternativa lokaliseringar och utformningar som studerats. ............................................... 22

4. Miljökonsekvenser och inarbetade åtgärder .............................................................................. 24

4.1. Bedömning av konsekvenser ............................................................................................. 24

4.2. Skyddade områden ............................................................................................................ 24

4.3. Mark och vatten ................................................................................................................ 24

4.4. Naturvärden och friluftsliv ................................................................................................. 25

4.5. Kulturvärden och landskapsbild ......................................................................................... 26

4.6. Påverkan under byggtiden ................................................................................................. 26

5. Samlad bedömning ................................................................................................................... 28

5.1. Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenser .......................................................... 28

5.2. Måluppfyllelse relevanta miljökvalitetsmål ........................................................................ 28

5.3. Projektet i förhållande till miljöbalkens hänsynsregler ....................................................... 29

5.4. Miljökvalitetsnormer ......................................................................................................... 29

6. Fortsatt arbete .......................................................................................................................... 31

7. Referenser ................................................................................................................................ 32



4

Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning ingår som en del i Trafikverkets ansökan till mark- och
miljödomstolen om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för att bygga en ny bro och riva befintlig bro
över Stäksundet vid Stäket, Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län. Platsen ligger cirka
6 km nordväst om Jakobsberg. Se översiktskarta Figur 1 och detaljkarta Figur 2.

Befintlig bro vid Stäket är en öppningsbar, tvåfilig svängbro utmed väg 841. Bron har tjänat ut och
måste ersättas. Dagens bro föreslås ersättas av en ny lyftsvängbro i ett nytt läge cirka 40 m söder om
dagens bro. Den totala brolängden kommer vara 54,5 m och den totala brobredden 12,75 m.

Trafikverket upprättar vägplan för den nya bron med anslutande vägar. Byggande i vatten är
vattenverksamhet och kräver normalt tillstånd eller anmälan. I detta fall söker Trafikverket tillstånd
hos mark- och miljödomstolen för de åtgärder som ska genomföras. I miljökonsekvensbeskrivningen
beskrivs den sökta vattenverksamheten, vilka effekter och konsekvenser som kan uppkomma samt
vilka skyddsåtgärder som avses att vidtas.

Den nya bron kommer inte att dämma mer än den befintliga bron och flöde och vattennivåer kommer
därmed inte att påverkas. Miljökvalitetsnormer för berört vatten kommer inte att påverkas negativt
och detta gäller också för de riksintressen som berörs av projektet (yrkesfiske, rörligt friluftsliv,
naturvård och kulturmiljövård).

Viss grumling av vattnet i sundet kan uppkomma under byggskedet men inga bestående skador
bedöms uppkomma på det biologiska livet i sundet. För att minimera dessa risker kommer inget
grumlande arbete att pågå under perioden 1 april till 31 augusti.

Under byggskedet kommer också de närmast boende att kunna störas av buller, vibrationer mm.
Närbelägna bostäder kommer att störas av buller från byggnation och rivning av den befintliga bron.
Nivåerna bedöms vara så pass höga att Naturvårdsverkets riktlinjer för bullernivåer utomhus inte
kommer att klaras men väl inomhusnivåerna.

Sammantaget innebär vattenverksamheten inte några stora konflikter med områdets vatten-, natur-,
kultur- och friluftslivsintressen. De konsekvenser som uppkommer bedöms vara obetydliga eller små
och då främst gälla konsekvenser under byggtiden.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Bron, med Trafikverkets beteckning 2-24-1, är belägen längs väg 841 (Enköpingsvägen) vid Stäksundet
på gränsen mellan Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län. Se översiktskarta Figur 1,
detaljkarta Figur 2 samt ortofoto över området Figur 3. Bron ligger i anslutning till tätorten Stäket
cirka 6 km nordväst om Jakobsberg.

Figur 1. Översiktskarta med berört broläge.

För den befintliga bron finns en vattendom från 1925 (Ans.D. 28/1924 med dag för avgörande den 5
februari 1925). Bron byggdes år 1926 och har en öppningsfunktion i form av ett svängspann. Ingående
delar är äldre än byggnadsdatum och bland annat är svängspannet från 1910 flyttat från Södertälje
kanal. Bron är 55 m lång och har en vägbredd av 7,5 m där gång- och cykelbanan utgör 1 m av bredden.

Bron öppnas i medeltal 1 000 gånger per år och dess öppningstider är en gång i timmen mellan 9:30-
22:30 (1 maj-15 okt), övrig tid efter förhandsbeställning. Nyttotrafik kan efter förhandsbeställning
erhålla öppning vid annan tid. Farleden trafikeras vartannat år av en sandbåt som fyller på sand vid
badplatser, någon gång per säsong av en ångbåt, då och då av sjötransporter för exempelvis
bryggbygge, dagligen under sommartid av en räkbåt och dessutom av fritidsbåtar. Många
motorbåtarna går under den stängda bron vars fria höjd är 2,2 m men för större båtar och segelbåtar
måste bron öppnas.

Bron har för brotypen en mycket hög ålder och har omfattande och allvarliga skador. Reparationer och
förstärkningar har företagits vid ett flertal tillfällen. Senast en åtgärd genomfördes var 2015, med byte
av vissa tvärbalkar samt partiell ommålning. Den befintliga bron har uppnått sin tekniska livslängd
och har på grund av skadebilden nedsatt bärighet till bärighetsklass 3 (BK3). Bron är i sådant dåligt
skick att den behöver ersättas och är inte lönsam att fortsätta renovera.
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Figur 2. Detaljkarta Stäketbron

1.2. Avgränsning
Geografiskt avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen till direkt berört parti av Stäksundet med
närliggande strandområden samt de delar av sundet uppströms och nedströms som kan komma att
påverkas av projektet..

Baserat på tidigare utredningar och genomfört samråd bedöms de viktigaste miljöaspekterna att
behandla vara påverkan på landskapsbild, kultur- och naturmiljö, vatten samt rekreation och
friluftsliv. Beskrivningen tar också upp påverkan under byggtiden inklusive störningar som kan drabba
närboende. Störningar och påverkan av vägtrafiken på bron och anslutande vägar hanteras i
vägplanen.

1.3. Samråd
Inför upprättandet av ansökan har föreskrivet samråd genomförts. En samrådsredogörelsen har
upprättats och finns som bilaga till ansökan.

Inför det inledande samrådet  upprättades ett samrådsunderlag för vattenverksamheten som har
funnits tillgängligt på www.trafikverket.se samt på Trafikverkets kontor i Solna. Följande har ingått i
samrådet som huvudsakligen har genomförts parallellt med samrådet för vägplanen:

· Tidigt samråd med länsstyrelsen, kommunernas miljöförvaltning och Sjöfartsverket 2017-
02-15. Redovisat genom minnesanteckningar från mötet. Se vidare i samrådsredogörelsen.
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· Samråd med enskilda som kan bli särskilt berörda. Utskick 2017-05-30 med inbjudan till
samrådsmöte som genomfördes 2017-06-14. Se vidare i samrådsredogörelsen med
minnesanteckningar från mötet samt noteringar av övriga synpunkter som inkommit.

· Utökat samråd med myndigheter och organisationer. Utskick 2017-05-30 med inbjudan till
samrådsmöte som genomfördes 2017-06-14. Se vidare samrådsredogörelsen med
minnesanteckningar från mötet samt noteringar av övriga synpunkter som inkommit.

· Samråd med allmänheten 2017-06-01 till 2017-06-26, med möte på orten 2017-06-14.
Annons med information om vattenverksamheten har varit införda i Post- och Inrikes
tidningar, tidningen Mitt i Järfälla och tidningen Mitt i Upplands-Bro. I dessa annonser
inbjöds till samrådsmötet den 14 juni och hänvisades till samrådsunderlag tillgängligt på
www.trafikverket.se samt på Trafikverkets kontor i Solna. Se vidare samrådsredogörelsen.

Samrådsredogörelsen översändes till länsstyrelsen inför beslut avseende om verksamheten kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.

Figur 3. Ortofoto befintlig bro med ledverk. © Lantmäteriet. Geodatasamverkan.

1.4. Beslut angående betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen har 2017-11-09 meddelat beslut att verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Beslutet finns bilagt ansökan.
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2.  Förutsättningar

2.1. Översikts- och detaljplaner
Den östra sidan omfattas av översiktsplan för Järfälla kommun som antogs 2014. Översiktsplanens
huvudmål är att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för hållbar utveckling för de som lever och
verkar i kommunen. Fem delmål har formulerats för att nå det övergripande målet. Delmålen innebär
att Järfälla ska erbjuda:

· En varierad, upplevelserik och karaktärsfullt byggd miljö.
· Levande och rika park-, natur- och kulturmiljöer.
· En samhällsekonomiskt effektiv, robust och långsiktigt hållbar infrastruktur.
· Bästa möjliga förutsättningar för utbildning, forskning och näringsliv.
· En attraktiv och hälsosam livsmiljö för alla.

I översiktsplanen för Järfälla kommun är hela den östra sidan av bron utpekat som ett
förtätningsområde. Den östra stranden är också utpekad som ett ekologiskt särskilt känsligt område
som utgör en viktig spridningskorridor och är viktig för den biologiska mångfalden. Ekologiskt
känsliga områden ska så längt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

Järfälla kommun avser att upprätta detaljplan för den så kallade Stäketfläcken som ligger direkt sydost
om broläget. Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att låta upprätta förslag till detaljplan för
rekreationsytor, småbåtshamn och viss bebyggelse inom området Stäketfläcken, Uddnäs och
Brovaktarstugan, Stäket 1:1 m.fl. Planarbetet pågår.

Den västra sidan av bron omfattas av Upplands-Bro kommuns översiktsplan som antogs 2011. I
översiktsplanen lyfter man bl.a. fram följande planeringsinriktningar:

· Trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter ska ökas samtidigt som god
framkomlighet eftersträvas.

· Skyddsföreskrifter för Östra Mälarens vattenskyddsområde tillämpas.
· Ge växt- och djurliv i kommunens sjöar och vattendrag möjlighet att fortleva under

naturliga betingelser i livskraftiga bestånd.

I översiktsplanen anges att södra delen av Stäksön ska behållas som ett närrekreationsområde samt att
området vid Mälarbanan utgör ett reservat för att möjliggöra fyra spår.

Väg 841 utgör ett regionalt cykelstråk i båda översiktsplanerna.

Inga befintliga detaljplaner eller områdesbestämmelser berörs av vattenverksamheten.

2.2. Riksintressen
Riksintressen är geografiska områden eller objekt av nationell betydelse som är viktiga att skydda av
olika skäl. Riksintressen är skyddade enligt 3 och 4 kap miljöbalken.

Området på västra sidan är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård, Görväln, enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken, se karta Figur 4. Området beskrivs som en farledsmiljö och kommunikationsmiljö vid
vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i Mälaren. Området har stor betydelse för försvar och
kommunikationer på vattnet och till lands sedan järnåldern. Uttryck för riksintresset är bl.a. den
kraftiga ruinkullen på Stäketholmen, platsen för Tunabyn på Lennartsnäshalvön och stora
järnåldersgravfält.
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Figur 4. Karta delar av området för riksintresse för kulturmiljövård Görväln.

Södra Stäksön på västra sidan av bron är utpekat som riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken, se karta Figur 5. Riksintresset består av ett sprickdalslandskap med högre
barrskogsbevuxna bergspartier omväxlande med lägre uppodlade marker. Utmärkande för området är
de många och välutvecklade De Geermoränerna, vilka är av stort geologiskt värde. Området utgör
främst ett värde för geologisk forskning och undervisning och är en välkänd och ofta nyttjad
exkursionslokal. Riksintresset ska särskilt skyddas mot åtgärder som kan skada dess naturvärden,
kulturvärden och friluftsliv.

Området kring bron ingår också riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 §
miljöbalken, Mälaren med öar och strandområden i Stockholms län. Området är utpekat som
riksintresse på grund av samlade natur- och kulturvärden. Inom områden berörda av riksintresset ska
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen
av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Vattnet i området omfattas av riksintresse för yrkesfiske sjöar, Mälaren, enligt 3 kap. 5 § miljöbalken.
Riksintresset innebär att kända lekplatser för fisk ska skyddas samt att yrkesfiskets behov av
anläggningar ska beaktas.

Järnvägen Mälarbanan och väg E18 ligger cirka 200 m respektive 500 m norr om bron. Båda utgör
riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.
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Figur 5. Karta riksintresse för naturvård på Stäksön.

2.3. Skyddade områden
Strandskydd
Broläget ligger inom område för strandskydd enligt 7 kap § 13 miljöbalken. På den västra sidan av bron
har länsstyrelsen beslutat om utökat strandskydd, som dock inte vunnit laga kraft.

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda
livsvillkor i vatten och på land för växt- och djurlivet. Inom ett strandskyddsområde får till exempel
inte nya byggnader uppföras eller ändras så att de får nya syften. Inga andra anläggningar eller
anordningar får utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter,
eller andra åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Prövning enligt bestämmelser om strandskydd inkluderas i vägplanens fastställelse. I och med
fastställelse av vägplanen är frågan om strandskyddsdispens avgjord (miljöbalken 7 kap § 16 p.3).

Vattenskyddsområde
Området ligger inom vattenskyddsområdet Östra Mälaren, för ytvattentäkten Görväln. Görväln utgör
vattentäkt för 400 000 personer och är av mycket stor vikt för regionens dricksvattenförsörjning.
Berört område ligger inom den primära skyddszonen för vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifter har
fastställts av länsstyrelsen. Bland annat gäller att mark- och anläggningsarbeten inom
vattenskyddsområdet primära zon kräver särskilt tillstånd, dock ej för de delar av arbetena som
omfattas av tillstånd för vattenverksamhet. Den primära zonen sträcker sig 50 m upp från
strandlinjen.

Andra skyddade områden
I anslutning till broläget finns inga andra skyddade områden enligt 3, 4 eller 7 kap miljöbalken.
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2.4. Geotekniska förhållanden
Jordlagerföljden på västra sidan bedöms bestå av friktionsjord på berg. Den befintliga gamla banvallen
består av flera meter fyllning av grus, sand och sten över friktionsjorden. Friktionsjorden bedöms
bestå av sandig grusig morän. Närmast sundet är jordlagret inklusive fyllning upp till 10 m mäktigt.

I sundet består jordlagren under botten av ett tunnare lager sediment följt av 4-10 m förmodligen
morän på berg. Vattendjupet är upp till 5 m.

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. Inslaget av torrskorpelera och lera ökar söder om den befintliga järnvägsbanken och
till mindre del längs vägens längsriktning. Fyllningen är 3 till 7 m djup och består av främst av sand
och grus samt block, och ställvis av mindre delar silt och lera. Torrskorpan är 0 till 1,6 m mäktig och
innehåller ställvis silt. Leran är 0 till ca 2 m mäktig i vägens centrumlinje men ökar mot söder till 4-6
m mäktighet närmast strandlinjen. 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.

Se också Figur 6 utdrag jordartskartan från SGUFigur 6 .

Figur 6. Utdrag geologiska jordartskartan.

2.5. Mark och vatten

2.5.1. Förutsättningar mark
Enligt länsstyrelsens databas över förorenade områden finns två objekt i form av fritidsbåthamnar i
brons närhet. Dessa ligger på östra sidan och är inte riskklassade. Se karta Figur 7. Området för den
södra hamnen sträcker sig nästan ända fram till den f.d. banvallen. Båtuppställning och förtöjning vid
brygga sker som närmast cirka 25-30 m från det nya broläget. Trafikverket har inte undersökt dessa
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objekt då eventuellt behov av undersökningar av riskobjekten är en del av tillsynsansvaret. Järfälla
kommun har som del av pågående planarbete för Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg låtit utföra en
översiktlig miljöteknisk markundersökning för den södra fritidsbåtshamnen och omgivande område.
Provtagning som utförts i området visar på halter av PAH:er, tennorganiska föreningar och metaller
under känslig markanvändning (KM)1 i jord från f.d. banvallen och vid båtuppställningsplatsen
närmast f.d. banvallen. I sediment från området vid bryggan intill har halter av TBT (en tennförening)
och antracen (en PAH2) över Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden för sediment3 påvisats.
Halter av metaller och PAH:er över kanadensiska riktvärden där negativa ekologiska effekter är
möjliga har också påvisats i sediment. En av PAH:erna har påvisats i halter då negativa ekologiska
effekter är förväntade.

Figur 7. Potentiellt förorenade fritidsbåtshamnar i brons närområde.

Trafikverket har låtit utföra miljötekniska markundersökningar längs den aktuella vägsträckan under
2016 och 2017. Undersökningarna har inneburit uttag av jord-, sediment-, grundvatten-, asfalt- och
bärlagerprover. Halter av metallerna bly, koppar, krom och zink i sediment har påvisats över
kanadensiska riktvärden där negativa ekologiska effekter är förväntade.

I närområdet, men utanför området som omfattas av vattenverksamheten, innebär analysresultaten
för proverna på vägdikesmassor att schaktmassor från projektet inte kan hanteras fritt.

1 Naturvårdsverket, 2009. Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning.
Naturvårdsverket, SNV rapport 5976
2 Polyaromatic hydrocarbons
3 HVMFS 2013:19
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Vägdikesmassor som har analyserats har halter i nivå 2-3 enligt Trafikverkets avgränsningsvärden.
Med de platsspecifika förutsättningar som råder, då det finns ytvatten i närheten (100 m) 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.

Väg 841 är inte rekommenderad väg för farligt gods. Primär väg för farligt gods är E18. Transporter av
farligt gods torde i dagsläget, då bron ej tillåter tunga fordon, vara fåtaliga över bron men kan komma
att öka när den nya bron tas i bruk. Olycksrisken bedöms dock minska med ny, bredare bro med
separat gång- och cykelbana. Olycka med farligt gods skulle kunna förorena omgivande yt- och
grundvatten liksom utgöra en risk för närboende.

2.5.2. Förutsättningar vatten
Vattnet i sundet mellan Stäket och Stäksön, är en del av Mälaren. Det totala tillrinningsområdet är
4 122 km2 och omfattar bland annat Fyrisån och Örsundaån. Sjöandelen är 4 %. Sundet är muddrat i
mitten med en ränna på cirka fyra meters djup. Vattnet vid broläget är ofta kraftigt färgat på grund av
finpartiklar som rinner till från omgivande mark uppströms bron. Vattenområdet är recipient för
vatten från jordbruksmark, renat avloppsvatten och dagvatten från kommunala anläggningar bland
annat i Uppsala. 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

I vattenplanen för Upplands-Bro kommun föreslås hela Mälaren-Skarven som ekologiskt särskilt
känsligt område med motiveringen att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Delar av vattenområdet är också
föroreningspåverkat och därmed känsligt för ytterligare belastning.

Stäksundet är en viktig vandringsled för fisk och andra vattenlevande arter. Bland annat finns dessa
arter i Mälaren: abborre, asp, björkna, braxen, faren, flodnejonöga, gers, gädda, gös, id, lake, löja,
mört, nissöga, nors, ruda, sarv, sik, siklöja, sutare, vimma och ål (Länsstyrelsen 2014). Av dessa arter
är följande rödlistade: asp (nära hotad), lake (nära hotad), vimma (nära hotad) och ål (akut hotad).

Omgivningarna runt bron är upptagna i kartering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
utfört av låglänta områden som ligger under 3,1 m (höjdsystem RH2000) och är med i
översvämningskarteringen för Mälaren. Området ligger enligt länsstyrelsen inom riskzon A och B för
lägsta grundläggningsnivå med hänsyn till översvämningar.

2.6. Naturvärden och friluftsliv
Bron vid Stäket är omgiven av områden med höga värden för naturvården och friluftslivet.

Södra Stäksön på västra sidan av bron är utpekat som riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken och bron ingår i riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken,
Mälaren med öar och strandområden i Stockholms län. Se avsnitt 2.2 ovan. Mälaren är viktig för bad,
båtliv och fiske sommartid och vintertid för skridskoåkning och fiske. Söder om bron på östra sidan
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finns en småbåtshamn med tillhörande ytor för vinteruppställning. Norr om bron finns en
småbåtshamn. Cykelleden Mälarleden och vandringsleden Upplandsbroleden går över bron.

I området sträcker sig ett grönt svagt landskapssamband/grön värdekärna, Görvälnkilen, enligt den
regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010). Detta svaga samband sträcker sig över sundet mellan de
båda berörda kommunerna. Stockholmsregionens gröna kilar består av gröna värdekärnor, gröna
svaga samband samt stora samlade rekreations-, natur-, och kulturvärden. De gröna kilarna har inget
formellt skydd men ska förvaltas och utvecklas av kommunerna i samverkan.

Vid brons östra sida utgör stranden ett regionalt strandstråk, strandpromenad enligt RUFS 2010.

Inför upprättande av vägplan och ansökan om tillstånd vattenverksamhet har en naturvärdes-
inventering av berörda land- och vattenområden utförts i enlighet med Svensk Standard SS
199000:2014.  Vid naturvärdesinventeringen identifierades inga naturvärden inom berört område för
vattenverksamhet, se Figur 8.

Figur 8. Naturvärdesinventering.
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2.7. Kulturvärden och landskapsbild

Man kan tydligt se de kopplingar och infrastrukturer som människan har byggt i olika tider sen den
nuvarande vägbron längs väg 841 byggdes på 1920-talet. Norr om vägbron finns järnvägsbron för
Mälarbanan, byggd år 2000, och ytterligare norrut motorvägsbron E18, byggd på 1960-talet. Man kan
säga att det i nuläget är ett fragmentiserat landskapsrum med tydliga historiska lager.

Landskapet kring bron skiljer sig mellan den östra och den västra sidan. På den västra sidan ligger
Stäksön vars naturmiljö bär tydliga inslag av mänsklig påverkan bakåt i tiden. Hela Stäksön domineras
av skog med mindre ytor som är hävdade. Här finns fortsättningen på järnvägsbanken. På östra sidan
bron är landskapet starkt påverkad av människan, främst genom bebyggelse och infrastruktur.
Närmast vägen vid befintlig bro ligger privatfastigheter med gräsytor och dungar av lövträd insprängt
mellan husen. På den östra sidan finns även en större öppen yta som kan utgöra parkering samt en
stor öppen yta närmare vattnet som utgör båtuppläggningsplats. På den östra sidan finns flera bryggor
för fritidsbåtar. På det som nu är torra sandytor gick förr den gamla järnvägen, se foto Figur 9.

Figur 9. Vy mot väster – befintligt broläge med omnejd.

Området väster om bron omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, se avsnitt 2.2 nedan.

En arkeologisk utredning på land och i vatten har beställts av Trafikverket och utförts av Arkeologistik
AB under sommaren och hösten 2016. Vid den marinarkeologiska undersökningen påträffades en
fornlämning i form av en pålrad i vattnet cirka 150 m söder om befintlig bro. På land hittades inga
ytterligare fornlämningar. Sex övriga kulturhistoriska lämningar noterades, se karta Figur 10 för forn-
och kulturlämningar i området. Vid utredningen var det inte möjligt att göra utredningsgrävning inom
stadslagret Järfälla 419:1 ”Stäketfläcken” för att fastställa om det finns bevarade fornlämningar på
denna plats.
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Figur 10. Identifierade kulturlämningar i området.

I yttrande daterat 2016-11-09 bedömer länsstyrelsen att fornlämningarna inom aktuellt vattenområde
(Järfälla 419:1 och pålraden) inte utgör hinder för det planerade arbetet, men att ytterligare
arkeologiska åtgärder och/eller skyddsåtgärder kommer att krävas om fornlämningarna berörs av
arbetet.

2.8. Nollalternativet
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap. miljöbalken innehålla en beskrivning av konsekven-
serna av att verksamheten inte kommer till stånd, det så kallade nollalternativet. I detta fall innebär
nollalternativet att den befintliga bron behålls och att endast nödvändiga underhållsåtgärder vidtas.
Nollalternativet innebär att bron inom ett antal år skulle behöva tas ur bruk utan att ersättas och är
därför inte aktuellt i detta projekt. Det skulle innebära stora konsekvenser för berört område om
möjligheten till passage över Stäksundet försvinner. Nollalternativet beskrivs inte vidare i detta
dokument.
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3. Beskrivning av verksamheten

3.1. 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.  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 och anslutande vägar anläggs längs den gamla järnvägsbanken cirka 40 m
söder om befintlig bro. Dagens bro föreslås ersättas av en ny lyftsvängbro. Sväng/lyftrörelsen ska
utföras 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.  Utdrag broritning visas i Figur 11 och Figur 12 nedan. Den nya bron byggs med bredare körfält
och med gång- och cykelbana på ena sidan. Den totala längden för fast och öppningsbar brodel blir
cirka 55 m. Fri brobredd kommer vara 12,75 m. Den öppningsbara brokonstruktionen består av två
brofack med 21 m respektive 17,5 m spännvidd. Den fria höjden under bron i farleden ska vara minst
2,7 m över medelvattenytan. Bron kommer att byggas av rostskyddsmålat stål, farbana i betong och ha
elektromekanisk drift, dvs. utan hydraulsystem med oljor.

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. 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.

Avvattning av bron sker med ytavlopp och hängrännor vilka placeras så att det är möjligt att rensa och
spola ur dessa. 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. Hängrännorna leder
vattnet till vägdiken med fördröjningsyta och katastrofskydd. Vid öppen bro släpps dagvatten ut direkt
i vattendraget.

Den nya anläggningen har dimensionerats för att hantera framtida flöden. De beräknade
dämningseffekterna av den nya bron beräknas vara ungefär lika som för dagens bro, som i sig är
mycket liten, se vidare PM Hydrologi och dämningsberäkningar, bilaga till ansökan.

Den fria öppningen i ledverket ska vara minst lika som för befintlig anläggning, dvs. minst 8,7 m.

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 från
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.

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. Se även teknisk beskrivning och
broritningar som är bilagor till ansökan.
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Figur 11. Utdrag broritning plan 141K2001-A3-A.
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Figur 12. Utdrag broritning profil 141K2001-A3-B.
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3.2. Byggnationen
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.

Den nya, öppningsbara bron kan transporteras vattenvägen via Mälaren för att nå broläget.

Kranuppställningsplatser erfordras på båda sidor om sundet. 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.

Spontkassuner kommer att behövas under byggtiden kring de brostöd som ska anläggas, se illustration
utdrag ur skiss Figur 13.

Under byggnationen ska den fria öppningen för ledverket vara minst 7,5 m förutsatt en rak passage
genom ny och befintlig bro.

För mer information om förhållanden under byggtiden se vidare i bilaga till ansökan Teknisk
beskrivning.
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Figur 13. Utdrag skiss i plan spontkassuner vid brostöd i vattnet och i strandkanten.
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3.3. Alternativa lokaliseringar och utformningar som studerats.

3.3.1. Val av lokalisering
Sex alternativa lägen för den nya bron har övervägts, se Figur 14. Samråd har skett med Järfälla
kommun då kommunen är väghållare för väg 841 öster om bron samt då arbete pågår med en
detaljplan för Stäketfläcken som berör av vägplanen och vattenverksamheten.

Fyra alternativa lägen för den nya bron har utretts mer ingående:

· ny bro norr om befintligt läge (alternativ 1)

· ny bro i befintligt läge (alternativ 2)

· ny bro på järnvägsbank (alternativ 3)

· ny bro söder om järnvägsbank (alternativ 4)

Alternativ 5, längst söder om järnvägsbanken, har tidigt förkastats eftersom Järfälla kommun i tidigt
skede ansåg att alternativet stred mot kommunens planer för detaljplan Stäketfläcken.

En högbro, alternativ 6, har också studerats. Uppskattningsvis kommer en högbro bli 3-4 gånger
dyrare än de produktionspengar som finns avsatta för projektet. Tar man hänsyn till den
samhällskostnad som kan sparas med en högbro beräknas den bli 2-3 gånger dyrare än de
produktionspengar som finns avsatta för projektet. Samhällskostnaden uttrycks som kostnad för
trafikfördröjning för fordon, fotgängare och cyklister som passerar över bron samt båtar som passerar
under bron, på grund av öppning och stängning av den öppningsbara bron. Alternativ 6 väljs bort på
grund av oskälig kostnad (13 § väglagen).

Figur 14. Utredda alternativ för bro över Stäksundet
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Trafikverket har beslutat gå vidare med alternativ 3 – ny bro på den gamla järnvägsbanken. Slutsatsen
av utredningen är att alternativ 1 inte rekommenderas pga. direkt intrång i två bostadsfastigheter.
Alternativ 2 rekommenderas inte på grund av svårare byggbarhet och därmed högre kostnader. Detta
alternativ kräver att en provisorisk förbifart med en öppningsbar bro byggs för att sjötrafiken ska
kunna trafikera farleden under hela produktionstiden. Den provisoriska förbifarten behövs även för att
fordonstrafik ska kunna passarera sundet under byggtiden. Både alternativ 3 och 4 är genomförbara
och bedöms inte medföra några allvarliga negativa konsekvenser. Alternativ 3 är mest fördelaktigt för
ett allmänt intresse och alternativ är 4 mest fördelaktigt för ett enskilt intresse.

3.3.2. Val av brotyp
Med hänsyn till farleden behöver den nya bron vara öppningsbar. Två typer av broar har övervägts i ett
tidigare skede; lyftsvängbro och klaffbro.

En lyftsvängbro kan i stort byggas liknande den befintliga bron och utrymmet i farled och för det
övriga vattenområdet behöver inte inskränkas.

En klaffbro skulle på grund av längden sannolikt byggas med dubbla klaffar. En av brons klaff-
kammare skulle behöva byggas i vattenområdet. Brons intrång i vattenområdet skulle därmed ökas,
vilket i detta fall inte bedöms vara möjligt med hänsyn till framtida vattenflöden. En klaffbro kostar
cirka 50 % mer än en lyftsvängbro. Underhållskostnaden för klaffbron med dubbla maskinutrust-
ningar blir högre än för svängbron som endast har en maskinutrustning.

Med hänsyn till spännvidden över vattenområdet, farleden, framtida vattenflöden, byggkostnad och
underhållskostnad har Trafikverket beslutat att ersätta dagens bro med en lyftsvängbro.

3.3.3. Övriga studerade alternativa utformningar
Alternativet att placera svängstödet inom befintlig farled har valts bort med motivet att det dels
medför kostsam muddring, dels inte medger att befintligt och nytt ledverk fungerar samtidigt.

Att integrera manöverhuset med landfästet har övervägts men förkastats av framförallt
arbetsmiljöskäl. Placeringen av manöverhuset har till stor del styrts av kraven på en lätt anslutning.

En strandpassage för friluftslivet har övervägts under bron längs med stranden på den östra sidan av
sundet men förkastats främst då det av säkerhetsskäl är olämpligt att leda människor under den del av
bron som är öppningsbar samt då fastigheten Stäket 65:1 har markrätt på norra sidan väg 841 med
brygga och uteplats anlagda vid stranden.

Oljeavskiljare har övervägts för att avskilja oljeföroreningar i vägdagvattnet på den östra sidan då
Järfälla kommuns riktlinjer anger att så ska ske vid omhändertagande av dagvatten från ytor som är
större än 500 m2. Metoden har vid Trafikverkets uppföljning av liknande vägsystem med
vegetationsklädda slänter och öppna diken noterats som olämplig då oljeavskiljarna under långa
perioder med liten nederbörd blir torra och då inte fungerar då den oljeavskiljande funktionen kräver
ett mottryck av vatten för att fungera. Vägens diken ska i stället förses med semitäta vallar för att öka
reningen av dagvatten och skydda Mälaren från föroreningar och oavsiktliga utsläpp.
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4. Miljökonsekvenser och inarbetade åtgärder

4.1. Bedömning av konsekvenser
Konsekvenserna av projektet beskrivs i termer av påverkan, effekt och konsekvens. Påverkan är den
rent fysiska effekten på en miljöaspekt. Effekt är förändrad miljökvalitet i något avseende och uttrycks
neutralt. Följden av den förändrade miljökvaliteten för något intresse kallas konsekvens och uttrycks
som en värdering.

Exempel på påverkan, miljöeffekt och konsekvens:

Påverkan En bro byggs

Effekt Grumling av vattendraget

Konsekvens Tillfälligt försämrade levnadsförhållanden för vattenlevande organismer.

Utifrån nollalternativet beskrivs de förbättringar och försämringar, som projektet kan antas innebära.
Där det är möjligt och motiverat redovisas särskilda åtgärder som ska förebygga, begränsa och/eller
kompensera för negativa miljökonsekvenser. De åtgärder som är beslutade att bli genomförda i
projektet är ”medräknade” vid bedömning av effekter och konsekvenser. Vid bedömning av påverkan
och konsekvenser har såväl ingreppets omfattning som det berörda objektets värde vägts in. Ett stort
ingrepp i ett område med lågt skyddsvärde kan sålunda bedömas som liten påverkan. Ett litet ingrepp i
ett värdefullt objekt/område kan med samma resonemang innebära stor påverkan.

4.2. Skyddade områden
Vattenverksamhet berör strandskyddsområde. Inarbetade åtgärder gör att vattenverksamheten
sammantaget inte innebär några stora konflikter med områdets vatten- och naturintressen. De
konsekvenser som uppkommer bedöms vara obetydliga eller i något fall små vilket främst gäller
konsekvenser under byggtiden. Tillgängligheten till vattendrag i området kommer inte att påverkas.
Planerade åtgärder bedöms därför inte motverka strandskyddets syften. Se kap nedan för skydds-
åtgärder avseende allmänhetens tillträde till stränder och för djur- och växtlivet.

Prövning enligt bestämmelser om strandskydd inkluderas i vägplanens fastställelse.

Vattenskyddsområdet Östra Mälaren, för ytvattentäkten Görväln bedöms inte att påverkas med
föreslagna skyddsåtgärder.

4.3. Mark och vatten

4.3.1. Inarbetade åtgärder
Den nya bron byggs på sådant sätt att dämningseffekten och därmed påverkan på vattennivåer
uppströms minimeras.

Skyddsåtgärder för att skydda ytvattnet i Mälaren från föroreningar från vägtrafiken har hanterats
inom ramen för vägplanen. Vägdagvatten från bron avleds till närliggande vegetationsklädda dike för
vidare rening och fördröjning. För att öka infiltrationen och minska direktavrinning förses dikena med
semitäta trösklar. Genom trösklarna skapas också ett katastrofskydd som har en avgränsande funktion
vid utsläpp av drivmedel eller farligt gods. Dikena ska genom trösklarna kunna innehålla en volym om
800 l. De breddade dikena utförs med semitäta vallar som avslutning närmast Mälaren.

Resultat av de markmiljöundersökningar som utförts beaktas vid hanteringen av massor vid
anläggningsarbetet. Detta innebär restriktioner i hur massor kan nyttjas eller omhändertas.
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4.3.2. Effekter och konsekvenser
Bredare körbanor och separat gång- och cykelbana kommer att öka trafiksäkerheten vilket innebär
minskad risk för olyckor som kan orsaka utsläpp av farligt gods till Mälaren. Reningen av
vägdagvattnet blir också förbättrad liksom möjligheten att hindra utsläpp vid olycka från att nå
Mälaren.

Under byggtiden kan grumling av Mälarvattnet ske och det finns ökad risk för utsläpp av bränslen och
andra kemikalier, men genom de anpassningar och skyddsåtgärder som vidtas kommer denna risk
vara liten.

Dämningseffekterna av den nya bron beräknas vara lika eller mindre än för dagens bro, som i sig är
mycket liten, vilket innebär att risken för översvämning uppströms inte kommer att öka utan even-
tuellt minska. Beräkningarna visar på en dämning på cirka 0,03-0,07 m för befintlig bro och cirka 0,05
m för den föreslagna nya bron. Se vidare avsnitt 4.6.3 nedan samt PM Hydrologi och dämningseffekter
som finns som bilaga till ansökan.

Vattenverksamheten berör inte någon grundvattenförekomst.

Sammantaget bedöms små och tillfälliga störningar kunna uppkomma under byggtiden. När bron och
anslutande vägar har byggts råder förbättrade förhållanden med minskad risk för påverkan på
vattenmiljön i området.

4.4. Naturvärden och friluftsliv

4.4.1. Inarbetade åtgärder
Strandpassage för medelstora däggdjur och friluftsliv anordnas under bron på västra sidan. Passagen
ska ha en bredd om minst 2 m vid medelvattennivå.

Strandpassage för medelstora däggdjur anordnas under bron på östra sidan. Passagen ska ha en bredd
om 0,5 m vid medelvattennivå.

Efter rivning av befintlig bro med bryggor och ledverk återställs strandområden och bottenmiljöer till
naturlig miljö med goda förutsättningar för växt- och djurlivet. Bottenmiljö anordnas för att kunna
fungera som lekmiljö för asp.

4.4.2. Effekter och konsekvenser
Inga områden med utpekade värden enligt naturvärdesinventeringen kommer att direkt beröras av
vattenverksamheten. Den gamla järnvägsbanken med intressant torrängsflora samt ett skogbevuxet
område på västra sidan  tas i anspråk av ny sträckning av väg 841, vilket hanteras inom ramen för
vägplanen. Se karta från naturvärdesinventeringen Figur 8. Inga skyddade arter bedöms komma att
påverkas.

Utbyggnad med ny gång- och cykelväg på bron kommer gynna tillgängligheten till naturområdena
kring bron och gynna förutsättningar för rekreation och friluftsliv.

Mindre störning av naturmiljön och friluftslivet i form av bl.a. buller, störningar från byggtrafik och
tillfällig grumling uppkommer under byggtiden.

Genom de faunapassager som anläggs under bron längs båda stränderna kommer barriäreffekten av
vägen att minska vilket är positivt för både faunan och friluftslivet i området.

Sammantaget bedöms små och tillfälliga störningar kunna uppkomma under byggtiden. När bron och
anslutande vägar har byggts råder förbättrade förhållanden med genom de strandpassager och nya
strand- och bottenmiljöer som skapas.
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4.5. Kulturvärden och landskapsbild

4.5.1. Inarbetade åtgärder
Samråd med länsstyrelsen avseende påverkan på fornlämningen Stäketfläcken (Järfälla 419:1) ska ske.
Vidare arkeologiska åtgärder ska utföras i enlighet med vad länsstyrelsen beslutar. Behov av
arkeologiska utredningar eller annan medverkan beaktas för fornlämningen.

Om kulturlämningar påträffas ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas i enlighet med gällande
lagstiftning.

Ny bro ska anpassas i terrängen med tanke på de skilda karaktärerna på båda sidor av sundet, särskilt
fokus ska läggas på de båda landfästena. Utformning samt läge av nytt manöverhus ska  harmoniera
med omgivningen. Väganslutningar ska harmoniera med landskapet samt befintlig och kommande
bebyggelse på Järfälla sidan och den natursköna karaktären på Upplands-Bro sidan. En så låg profil
som möjligt (lik befintlig vägs profil) ska eftersträvas för att bevara den fria sikten och
överblickbarheten i landskapet. Stenen i nuvarande brofästen kan återanvändas för att få en historisk
förankring till den gamla bron. Målet är att den nya bron smälter in i landskapet snarare än att den
framhävs.

4.5.2. Effekter och konsekvenser
Fornlämningen vid Stäketfläcken (Järfälla 419:1) på östra sidan berörs av projektet. Vilka arkeologiska
följder detta kan få avgörs av länsstyrelsen. Om utredningar och undersökningar kommer att
genomföras innebär detta ökad kunskap om lämningarna på platsen.

Inga värdeelement inom riksintresseområdet för kulturmiljö på västra sidan berörs av verksamheten.

Bron med anslutande väg kommer att bli ett något mer markant inslag i landskapet genom att bron
blir bredare.

4.6. Påverkan under byggtiden

4.6.1. Förutsättningar
Byggperioden kommer att vara cirka två år. Byggnationen finns beskriven i avsnitt 3. Störningar
kommer att kunna beröra närboende och miljön på land och i vatten kan påverkas. De villkor som
kommer fastställas och Trafikverkets krav på hänsyn och skyddsåtgärder kommer att ingå i det
förfrågningsunderlag som upprättas för det kommande anläggningsarbetet.

4.6.2. Inarbetade åtgärder
Närboende kan störas av buller, vibrationer, damning m.m. från byggnationen. Framkomligheten kan
också påverkas under vissa perioder. Vid behov får lämpliga anpassningar och skyddsåtgärder vidtas.

En byggbullerutredning har genomförts (ÅF 2018, bilaga 1 till denna MKB). Bullerberäkningar har
utförts i beräkningsprogrammet Soundplan. De arbetsmoment som ingår är spontning, stålpålning av
ledverk, betongpålning av brostöd samt buller av transporter och rivning. Beräkningarna har jämförts
mot Naturvårdsverkets allmänna råd med buller från byggplatser (NFS 2004:15). Resultatet visar att
riktvärde för inomhusnivå 45 dBA ekvivalentnivå kommer att underskridas i samtliga närliggande
bostäder. Utomhusriktvärde 60 dBA ekvivalentnivå överskrids vid närbelägna bostäder. Det är även
för flertalet bostäder högre nivå än 65 dBA utomhus, vilken rekommenderas vara tillåtet vid buller
med begränsad varaktighet (högst två månader), t.ex. pålning, spontning och borrning. Slagning av
spont för fyra spontkassuner beräknas ta ca åtta veckor, slagning av ledverkspålar ca tre veckor och
rivning av befintlig bro ca tre veckor. Därtill kan beroende på vilken grundläggningsmetod som
entreprenören väljer för brostöden pålning komma att ske mellan noll och fyra veckor.

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.
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Arbete som inte medför grumling, t.ex. inom spontkassun, kommer att kunna genomföras under
denna period.

Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att riskerna för påverkan på ytvattnet genom grumling eller på
annat sätt minimeras. Arbete med anläggande av brofundament sker i torrhet i spontkassuner.
Heltäckande länsar av geotextil används vid behov för att avgränsa vattenområde. Grumligt vatten
från länshållning och torrläggning släpps ut innanför heltäckande läns/siltgardin eller renas på annat
sätt innan utsläpp i vattnet.

Befintlig vegetation nära vattnet ska skyddas och hållas intakt där så är möjligt. Bar jord täcks över
snarast eller skyddas med halmbalar.

Schakt och lagring av befintliga väg- och jordmassor innebär risk för spridning av damm och
föroreningar. Starkt dammande arbeten åtgärdas genom bevattning eller genom att undvika att utföra
dessa under blåsiga förhållanden.

I närområdet, men utanför området som omfattas av vattenverksamheten, innebär analysresultaten
för proverna på vägdikesmassor att schaktmassor från projektet inte kan hanteras fritt. Med de
platsspecifika förutsättningar som råder, då det finns ytvatten i närheten (100 m) är bedömningen att
nyttjande av massorna inom området inte är möjlig.

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.

Natur utanför vägplaneområdet skyddas under byggtiden.

Befintlig anläggning inventeras avseende 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.

Efter rivning av befintlig bro med anslutande vägar, ledverk och bryggor ska strand- och bottenmiljöer
återställas till en naturlig miljö med goda förutsättningar för växt- och djurlivet. Bottenmiljö anordnas
för att kunna fungera som lekmiljö för asp.

En riskanalys avseende risk för skador av vibrationer på närliggande vattenbrunnar, markförlagda
bränslecisterner, ledningar samt byggnader genomförs inför byggskedet. Arbetsmetoder under
byggskedet anpassas så att risk för skada undviks. Inför och efter byggskedet ska enskilda vattentäkter
inventeras, besiktigas och provtas.

För entreprenaden ska Trafikverkets Generella miljökrav vid entreprenadupphandlingar (TDOK
2012:93) gälla. För material och varor gäller TDOK 2012:22 Material och varor – krav och kriterier
avseende innehåll av farliga ämnen.

Entreprenör varslar Sjöfartsverket i god tid innan arbeten påbörjas som kräver avlysning av farled.
Farleden ska synas innan öppning. Rivning av befintligt ledverk utförs i samråd med Sjöfartsverket.

4.6.3. Effekter och konsekvenser
Ett av syftena med projektet är att minska risken för driftstörningar som kan påverka sjötrafiken i
farleden. Den nya bron ska byggas så att det möjliggör broöppning under hela produktionstiden med
undantag för vissa k0rtare moment i anläggningsarbetet. Bredden i farleden måste under kortare tider
vara lite smalare än den slutliga bredden i på grund av de sponter/kassuner som måste etableras runt
stöden för gjutning av bottenplattor. Sjöfarten kommer att kunna fortgå under stora delar av
byggperioden utan större störningar med undantag för kortare perioder vid demontering/kapning av
spont (cirka 3 dagar), montering av nya ledverk (cirka 3 dagar), montering av öppningsbar
broöverbyggnad (cirka 7 dagar) och rivning av befintlig bro och ledverk (cirka 7 dagar). Trafikverket
strävar efter att genomföra detta arbete under vinterhalvåret för att inte störa sjötrafiken.

För byggskedet har dämningsberäkningar har utförts med det fria tvärsnitt som finns med samtliga
kassuner på plats – se utdrag planskiss Figur 13 ovan. Beräkningarna visar att då enbart flöde beaktas,
kan ett högre flöde än dimensionerande Q100 passera broläge/kassunerna utan att överkant kassun
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(+1,42 m, dim. vattennivå) överskrids om det samtidigt råder normalvattenyta MW i Mälaren. Ett
sådant scenario skulle innebär en hydrologisk händelse som lokalt genererar kraftig tillrinning i
Almarestäkets tillrinningsområde, men ej övrigt i Mälaren. Då nivån +1,39 m i Mälaren, högsta nivå
enligt dom och tillika valt randvillkor för brodimensioneringen, beaktas ger beräkningarna att ca 80
m3/s kan passera kassunerna. Detta flöde är drygt dubbla medelvattenföringen; scenariot måste
beaktas som rätt extrem händelse som orsakar +1,39 m i Mälaren.

Om en tioårshändelse i Mälaren beaktas, vilket enligt underlaget motsvarar nivån +1,33 m i Mälaren,
fås att ett flöde om ca 130 m3/s kan passera kassunerna. Det flödet motsvarar grovt uppskattat utifrån
hydrologiunderlaget också en återkomsttid om ca tio år, d.v.s. Q10. Sannolikheterna är dock inte helt
kopplade då Almarestäkets avrinningsområde utgör ca 18 % av Mälarens totala. Av möjliga
tioårshändelser/scenarier i Mälaren kommer alltså vissa att hända utan att tillrinningen från just
Almarestäkets område är särskilt hög. Omvänt innebär inte per automatik att en tioårshändelse
flödesmässigt förbi broläget sammanfaller med motsvarande tillrinningar i övrigt varför nivån i
Mälaren vid ett tioårsflöde förbi broläget i flera fall kommer vara lägre.

Utifrån detta bedöms att sannolikheten för att Mälarens nivå tillsammans med flödet förbi broläget
och dämningen kassunerna orsakar, ska ge en vattennivå högre än +1,42 m som lägre än 10 %.
Sannolikheten är troligtvis klart lägre än så, dels p.g.a. ovan beskrivning om att sannolikheterna ej är
helt kopplade, men också om byggnationen med kassunerna genomförs under kortare tid än ett år.
Därtill gäller att vattenståndsvariationerna i Mälaren sker långsamt och det därmed finns tid att vid
behov vidta åtgärder.

Med de skyddsåtgärder som vidtas bedöms konsekvenserna för miljön under byggtiden bli små och av
tillfällig natur. Grumling av vattnet kommer inte helt gå att undvika, främst vid utgrävning av
jordlager på botten, men floran och faunan i sundet bedöms vara relativt lite känslig för ökad
grumling, då vattnet även i vanliga fall tidvis torde vara kraftigt grumlat av avrinning från åkermarker
kring vattnet uppströms.

5. Samlad bedömning

5.1. Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenser
Den föreslagna nya bron innebär inte några stora konflikter med områdets vatten-, fiske-, natur-,
kultur- och friluftslivsintressen. De konsekvenser som uppkommer bedöms vara små eller obetydliga
och då främst under byggtiden. Ingen påtaglig skada kommer att uppkomma på natur- och
kulturmiljön som påverkar riksintresseområdena för yrkesfisket, natur- och kulturmiljön och det
rörliga friluftslivet som berörs. Den nya anläggningen förbättrar för friluftsliv och djurliv att röra sig
längs sundet samt minskar risken för påverkan på vattenkvaliteten i Mälaren.

5.2. Måluppfyllelse relevanta miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål som ska fungera vägledande för miljöarbetet
i Sverige. Nedan redovisas hur relevanta miljökvalitetsmål påverkas av projektet.

Frisk luft
Projektet innebär utsläpp av luftföroreningar från fordon och arbetsmaskiner under byggtiden.
Projektet byggfas motverkar i liten grad målet. Den nya bron med bredare vägbanor leder till bättre
trafikflöde med färre trafikstillestånd vilket bedöms reducera brons påverkan på målet.

Levande sjöar och vattendrag
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Bortsett från viss störning under byggtiden medför den nya anläggningen minskad risk för påverkan
på Mälarvattnet. Viss påverkan av grumling under byggtiden. Projektet är i huvudsak positivt för
målet.

Ett rikt växt- och djurliv
Grumling kan skada djurlivet i sundet under byggtiden men genom de skyddsåtgärder som vidtas
bedöms konsekvenserna bli små och av tillfällig karaktär. Faunapassager anläggs under bron.
Bottenmiljöer återställs för bl.a. asplek. Minskad förorening av sundet gynnar växt- och djurlivet.
Projektet är huvudsakligen positivt för målet.

God bebyggd miljö
Förbättrade möjligheter för oskyddade trafikanter att röra sig över bron och längs anslutande vägar.
Förbättrade passagemöjligheter för friluftslivet längs strandkanten under bron. Projektet är positivt
för målet.

5.3. Projektet i förhållande till miljöbalkens hänsynsregler
Miljöbalkens andra kapitel beskriver krav på hänsyn som ska tas när ett projekt påverkar
omgivningen. Hänsynsreglerna ska alltid tillämpas och det ska framgå av miljökonsekvens-
beskrivningen hur reglerna har tillämpats. De allmänna hänsynsreglerna bedöms vara uppfyllda i
projektet. De huvudsakliga konsekvenserna bedöms vara identifierade och anpassningar och
skyddsåtgärder vidtas där det är motiverat. Se vidare redovisning i ansökan.

5.4. Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer regleras i femte kapitlet miljöbalken. Enligt miljöbalken ska en
miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för
utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för
påtagliga olägenheter. Enbart miljökvalitetsnormerna för luft- och vattenkvalitet berörs av detta
projekt.

5.4.1. Luft
Den viktigaste källan till luftföroreningar i området är motorvägen E18 drygt 500 m norr om broläget.
Inga mätningar har utförts på plats för att kontrollera de ingående parametrarna i luftkvalitets-
förordningen men luftföroreningskartor har framtagits av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges
Luftvårdsförbund (slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor). I broläget är beräknad halt av kvävedioxid
(NO2) för det åttonde värsta dygnet (år 2015) cirka 25 mikrogram per kubikmeter vilket ska jämföras
med miljökvalitetsnormen 60 mikrogram per kubikmeter. Beräknad halt av partiklar (PM10) är cirka
20 mikrogram per kubikmeter för det 36:e värsta dygnet (år 2015). Detta är lägre än både
miljökvalitetsnormen (50 mikrogram per kubikmeter) och miljökvalitetsmålet (30 mikrogram per
kubikmeter). Enligt utförda beräkningar ligger luftsituationen under gällande normer och bedöms inte
överskridas i dagsläget. Miljökvalitetsnormer för luft påverkas inte av projektet.

5.4.2. Yt- och grundvatten
Stäksundet är en del av ytvattenförekomsten Mälaren-Skarven (SE661108-160736). Mälaren-Skarven
sträcker sig cirka två mil uppströms Stäket till Sigtuna. Miljökvalitetsnorm beslutad 2016-12-21 är god
ekologisk status år 2027. Vattenförekomsten har sämre än god status på grund av övergödning.
Övergödning av vattenmiljön har fler effekter och det kommer att kräva fler åtgärdsinsatser under en
längre tid innan vattenförekomsten uppnår god ekologisk status. Påverkan består främst av diffust
läckage från t ex jordbruksmark, enskilda avlopp och dagvatten. För att nå god status behövs flera
åtgärdsinsatser inom många områden. Lagstiftning saknas för att få till stånd flera av åtgärderna. Den
offentliga finansieringen är också otillräcklig för att genomföra alla åtgärder som behövs. Därför har
vattenförekomsten normen god status med tidsundantag till 2027.

Den kemiska statusen uppnår ej god status enligt miljökvalitetsnorm beslutad 2017-06-16. Ämnen
som inte uppnår god kemisk status i vattenförekomsten är kvicksilver, polybromerade difenyletrar
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(PBDE), PFOS samt dioxinlika PCB:er och dioxiner. Beslutad miljökvalitetsnorm för kemisk
ytvattenstatus är god kemisk status till 2027. Vattenförekomsten riskerar att inte hinna uppnå god
kemisk status till 2027 på grund av för hög belastning av ämnena kvicksilver, polybromerade
difenyletrar (PBDE), PFOS samt dioxinlika PCB:er och dioxiner. Det är osäkert om belastningens
ursprung hinner identifieras tillräckligt snabbt så att effektiva åtgärder kan vidtas som gör att
ämnenas halter hinner sjunka så mycket att deras kemiska status kan klassificeras som god till 2027.

Minskad trafikolycksrisk och förbättrat omhändertagande av vägdagvatten minskar förorenings-
spridning från vägen, vilket påverkar miljökvalitetsnormerna positivt. Miljökvalitetsnormer för berört
vattenområde i Mälaren kommer inte att påverkas negativt av projektet. Se sammanställning i tabell 2
nedan.

Inga grundvattenförekomster berörs av projektet.

Tabell 2. Bedömningen av vattenverksamhetens påverkan på ytvattenförekomsten Mälaren-
Skarven.

Vattenförekomst Mälaren-Skarven
Ekologisk status Måttlig pga. övergödning.
Kemisk status Uppnår ej god pga. kvicksilver,

polybromerade difenyletrar (PBDE),
PFOS samt dioxinlika PCB:er och
dioxiner.

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2027.
God kemisk status med undantag
bromerad difenyleter och kvicksilver.

Kvalitetsfaktor Parameter Klassning
i VISS

Bedömning av vattenverksamhetens
påverkan och behov av skyddsåtgärder

Växtplankton Klorofyll-a Måttlig Vattenverksamheten kommer inte att
påverka förutsättningarna för
växtplankton i vattenförekomsten.

Växtplankton Näringsämnespåverkan
växtplankton

Måttlig Vattenverksamheten kommer inte att
påverka näringsämnespåverkan för
växtplankton i vattenförekomsten.

Växtplankton Artantal växtplankton Hög Vattenverksamheten kommer inte att
påverka artantalet för växtplankton i
vattenförekomsten.

Bottenfauna BQI, Benthic Quality
Index

God Viss påverkan under byggtiden. Strand-
och bottenmiljöer återställs efter rivning
av befintlig bro.

Makrofyter Ej klassad Viss påverkan under byggtiden. Strand-
och bottenmiljöer återställs efter rivning
av befintlig bro.

Fisk Ej klassad Viss påverkan under byggtiden. Strand-
och bottenmiljöer återställs efter rivning
av befintlig bro och lekplats för aspen
anordnas.

Näringsämnen Fosfor Måttlig Vattenverksamheten kommer inte att
påverka halterna av fosfor i
vattenförekomsten.

Övriga fysikalisk-
kemiska faktorer

Ingen påverkan.

Konnektivitet i
sjöar

God Strandpassager vid den nya bron är
positivt.

Hydrologisk
regim

God Ingen ökad dämning av den nya bron.

Morfologiskt
tillstånd

God Svämplanet kring Mälaren som formas
av variationer i vattenståndet är viktigt



31

för sjöns strukturer och funktion. Efter
rivning av befintlig bro ska berörda
strandmiljöer återställas och en lekplats
för aspen anordnas. Ny bro byggs med
strandpassager vilket är positivt för
svämplanets funktion.

Industriella
föroreningar

Bromerad difenyleter Uppnår ej
god

Höga halter i samtliga vattenförekomster
pga. storskalig spridning. Påverkas ej av
projektet.

Tungmetaller Kvicksilver och
kvicksilver föroreningar

Uppnår ej
god

Höga halter i samtliga vattenförekomster
pga. storskalig spridning. Påverkas ej av
projektet.

Övriga
föroreningar

Dioxiner, dioxinlika
föroreningar och PFOS

Uppnår ej
god

Höga halter i vattenförekomster pga.
storskalig spridning. Påverkas ej av
projektet.

5.4.3. Fisk och musselvatten
Mälaren är ett skyddat vatten enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten vilken bygger på EU:s fiskvattendirektiv. Bestämmelsernas syfte är att skydda och
förbättra vattenkvaliteten i vattenområden som omfattas. Bortsett från viss risk för mindre störningar
under anläggningsarbetet kommer den nya bron att minska risken för påverkan på vattenkvaliteten i
området.

6. Fortsatt arbete
Trafikverket upprättar förfrågningsunderlag och upphandlar entreprenör som ska utföra rivnings- och
anläggningsarbetet i enlighet med den vägplan som upprättats. Vattenverksamheten kan påbörjas när
vägplanen har vunnit laga kraft och tillstånd meddelats för vattenverksamheten. Trafikverket ansöker
om verkställighetsförordande, vilket om det medges innebär att verksamheten kan påbörjas även om
tillståndsbeslutet överklagats.

Trafikverket kommer att ställa krav på entreprenören att följa vad Trafikverket har åtagit sig i
vägplanen och i ansökan samt följa de villkor som meddelats i tillståndet för vattenverksamheten.
Detta kommer att följas upp av Trafikverket under byggperioden. Bland annat kommer ett kontroll-
program att upprättas för rivningen och byggnationen. Vissa uppföljningar kan också komma att
krävas när anläggningen är färdig och tagen i drift. Behov av skötsel och andra åtgärder förs vidare till
Trafikverkets driftorganisation.
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