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1. Saken 
Trafikverket avser att söka tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken för  

1. rivning av befintlig bro över Stäket med tillhörande ledverk och 
bryggor, 

2. uppförande av ny bro över Stäket nedströms den befintliga bron med 
tillhörande ledverk och bryggor. 

Bron, med Trafikverkets beteckning 2-24-1, är belägen på väg 841 (Enköpings-

vägen) vid Stäket i Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län. Se 

översiktskarta figur 1 och detaljkarta figur 2. Bron ligger i anslutning till tätorten 

Stäket cirka 6 km nordväst om Jakobsberg. 

 

2. Administrativa uppgifter 

2.1 Sökande 

Trafikverket 

172 90 Sundbyberg  

Tel: 0771-921 921 

Kontaktperson: Åsa Eriksson 

2.2 Berörda fastigheter  
Se förteckning bilaga 1. 
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Figur 1. Översiktskarta med berört broläge. 

 

Figur 2. Detaljkarta Stäketbron  
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3. Befintliga förhållanden 

3.1 Väg 841 
Väg 841 passerar Kallhäll, Stäket, Kungsängen och fortsätter vidare mot Bålsta. 

Se foto figur 3. Från väg 841 finns det flera påfarter till väg E18. Vägen nyttjas 

framförallt som lokalväg för boende i närområdet. Vid broläget är 

hastighetsbegränsningen 50 km/tim. Vägbredd är 8 m på västra sidan bron och 

6,2 m på östra sidan bron. Vägen är inte rekommenderad för farligt gods.  

 

Trafikmängden år 2015 (ÅDT - årsdygnstrafik) var cirka 2 600 fordon varav 230 

tunga fordon. Mängden trafik kan förväntas öka över tiden bland annat genom 

ökad bebyggelse på norra Stäksön. Trafikmängd beräknas år 2040 vara cirka 

7 000 fordon per dygn  varav cirka 700 tunga fordon.  

 

Gång- och cykelbanan längs väg 841 ingår i ett regionalt cykelstråk mellan Bålsta 

och Stockholm. På Järfällasidan saknas gång- och cykelbana närmast bron. 

 

 
Figur 3. Väg 841 vid befintlig svängbro, vy mot väster. 

3.2 Bron 

För den befintliga bron finns en vattendom från 1925 (Ans.D. 28/1924, dag för 

avgörande den 5 februari 1925).  

 

Bron byggdes år 1926 och har en öppningsfunktion i form av ett svängspann, se 

foto figur 4. 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.  
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Figur 4. Svängbron vid Stäket. Vy mot nordväst.  

Svängspannet har en spännvidd på 21,9 m + 13,4 m och är byggt av stål. De två 

kompletterande spannen med spännvidd 11,4 m och 7,8 m samt landfästen och 

pelare är byggda i armerad betong. Grundläggning har utförts på grusbotten och 

träpålar.  

 

Bron öppnas för sjötrafik cirka 1 000 gånger per år. Farleden är utmärkt på 

sjökort, se figur 5. Enligt Sjöfartsverket är den segelfria höjden är 2,2 m och den 

fria bredden 7,8 m. 

 

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. 

 

Brons bärighet har klassats till bärighetsklass 3 (BK 3 med EG/AB = 8/12 ton) 

på grund av skadebilden, vilket innebär att tyngre trafik får en omväg på ca 40 

km via E14. Bron kan i närtid få bärighetsklassningen ytterligare sänkt.  
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Figur 5. Utmärkning av farleden vid broläget (Sjöfartsverket, digitalt sjökort).  

3.3 Tidigare utredningar och beslut 
En förstudie utfördes 1997. Utredningens slutsats var att avvägningen mellan de 

olika broalternativen är komplicerad och därför föreslogs att frågan utreds 

vidare i en vägutredning.   

En tillståndsbedömning för bron utfördes 2011. I utredningen konstateras att 

bron har nått sin tekniska livslängd och inte uppfyller bärighetskravet för tyngre 

trafik. Någon metod att effektivisera och nyttja befintlig bro har inte 

identifierats. Ombyggnadsåtgärder i begränsad skala bedöms inte vara teknisk 

långsiktig möjligt med hänsyn till omfattningen och typen av skador. Det 

tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt bästa alternativet är att byta befintlig bro 

mot ny.  

Trafikverket har därefter beslutat att ersätta nuvarande bro med en ny 

öppningsbar vägbro. I samband med brobytet kommer även en gång- och 

cykelbana byggas enligt regional standard för att öka säkerheten för 

gångtrafikanter och cyklister samt främja arbetspendling med cykel. Brobytet 

innebär att bärighetskraven för tung trafik uppnås och att bron får en gång- och 

cykelbana för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.  

Eftersom den nya bron kan komma att byggas utanför befintligt vägområde har 

en planläggningsprocess enligt väglagen påbörjats. I syfte att studera områdets 

förutsättningar, få in allmänhetens synpunkter och ge länsstyrelsen underlag 

inför beslut om betydande miljöpåverkan har Trafikverket 2016 tagit fram ett 

samrådsunderlag för vägplan. Samråd har genomförts med bl.a. Järfälla 
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kommun, Upplands-Bro kommun, länsstyrelsen, kollektivtrafikmyndigheten 

och landstinget. Inkomna synpunkter har sammanställts i en 

samrådsredogörelse.  

Länsstyrelsen beslutade 2016-06-10 att vägplanen inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Samrådet och detta beslut omfattade inte 

vattenverksamheten. 

 

I samrådsunderlaget för vägplanen föreslås att den nya bron antingen kan 

byggas i befintligt broläge eller i nytt broläge 30 meter nedströms befintlig bro. 

En mer omfattande studie av alternativa brolägen i form av en underlagsrapport 

till vägplan har utförts under hösten 2016 (Trafikverket 2016). I rapporten har 

fyra olika lägen för ny bro studerats, se karta ur rapporten figur 6. Ett femte 

alternativ har avfärdats eftersom Järfälla kommun ansåg att alternativet stred 

emot kommunens planer för detaljplan Stäketfläcken. I rapporten utreds de 

övriga fyra alternativen med avseende på produktionskostnader, genomför-

barhet och konsekvenser för tredje man samt natur-, kultur- och landskaps-

värden. De fyra alternativen utgjorde: 

1. En ny bro placeras norr om läget för den befintliga bron. 
2. En ny bro byggs i samma läge som för den befintliga bron.  
3. En ny bro placeras på den gamla järnvägsbanken som finns söder om 

läget för den befintliga bron. 
4. En ny bro placeras söder om den gamla järnvägsbanken 

 

Trafikverket har därefter 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. 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.  
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Figur 6. Alternativ för broplacering. Karta ur utredningsrapport (Trafikverket 2016). 
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3.4 Planförhållanden 

3.4.1. Översiktsplaner 

Den östra sidan av aktuellt område 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.  

Hela den östra sidan av bron är utpekat som ett förtätningsområde. I 

översiktsplanen för Järfälla kommun är den östra stranden utpekad som ett 

ekologiskt särskilt känsligt område och 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. 

 

Den västra sidan 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. 

3.4.2. Detaljplaner 

Inga befintliga detaljplaner eller områdesbestämmelser berörs av 

vattenverksamheten. Järfälla kommun avser att upprätta detaljplan för den så 

kallade Stäketfläcken sydost om broläget. 

3.5 Skyddsintressen 

3.5.1 Riksintressen 

Området på västra sidan är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård, 

Görväln, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se karta figur 7. Området beskrivs som en 

farledsmiljö och kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och 

Sigtuna ut i Mälaren. Området har stor betydelse för försvar och kommunika-

tioner på vattnet och till lands sedan järnåldern. Inom riksintresset finns 
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herrgårdslandskap med rötter i järnålderns och medeltidens stormannabygd 

och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-, 1700- och 1800-talen. Idag finns 

spår kvar efter ett system av äldre vägar och jordbruksbebyggelse. Uttryck för 

riksintresset är bl.a. den kraftiga ruinkullen efter ärkebiskopens palatsliknande 

fäste från 1400-talets slut på Stäketholmen, platsen för Tunabyn på 

Lennartsnäshalvön och stora järnåldersgravfält.  

 

 
Figur 7. Delar av området för riksintresset för kulturmiljövård Görväln. 

Södra Stäksön på västra sidan av bron är utpekat som riksintresse för naturvård 

enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se karta figur 8. 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. Förekomst 

av stentorg är också av geologiskt intresse. De kvartärgeologiska bildningarna är 

bland annat viktiga för kännedomen om inlandsisens avsmältningsförlopp och 

strandförskjutningen. Området utgör främst ett värde för geologisk forskning 

och undervisning och är en välkänd och ofta nyttjad exkursionslokal. 

Kulturlandskapet i södra delen av riksintresset innehåller hagmarker och 

ädellövskogspartier av naturvårdsintresse. Riksintresset ska särskilt skyddas 

mot åtgärder som kan skada dess naturvärden, kulturvärden och friluftsliv.  
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Figur 8. Figuren visar riksintresset för naturvård på Stäksön. 

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. 

3.5.2 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.  

Generellt strandskydd gäller för land- och vattenområdet inom 100 meter från 

strandlinjen. Länsstyrelserna har dock möjlighet att utvidga strandskyddet upp 

till 300 meter. Utvidgning ska ske om det behövs för att säkerställa något av 

strandskyddets syften. 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  
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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.  

Vattenskyddsområde 

Området ligger inom vattenskyddsområdet Östra Mälaren, för ytvattentäkten 

Görväln. Görväln utgör en vattentäkt för 400 000 personer och är av mycket 

stor vikt för regionens dricksvattenförsörjning. Berört område ligger inom den 

primära skyddszonen för vattenskyddsområdet. 

 

Andra skyddade områden 

Inom influensområdet för ny bro finns inga naturreservat eller Natura 2000-

områden. Inga biotoper som är skyddade enligt bestämmelser i 7 kap. 

miljöbalken har noterats i området som är berört av vattenverksamheten. 

3.5.3 Landskapsbild och kulturmiljövärden 

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 ön Stäksön domineras av skog med mindre ytor 

som är hävdade. Här finns fortsättningen på järnvägsbanken, se foto figur 9. 

 

Figur 9. Broläget med omnejd. 
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Omgivande landskap på östra sidan bron är 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 båtuppläggning-

splats. På den östra sidan finns även flera bryggor för fritidsbåtar. På det som nu 

är torra sandytor gick förr den gamla järnvägen.  

 

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 och tabell 1 nedan. Lämningarna utgörs av tre väglämningar, en 

grustäkt, en stenmur, ett stridsvärn samt en uppgift om en begravningsplats. Vid 

utredningen konstaterades det att den högliknande lämningen Kungsängen 85:1 

är en naturbildning och inte en kulturhistorisk lämning. Vid utredningen var det 

inte möjligt att göra utredningsgrävning inom stadslagret Järfälla 419:1 

”Stäketfläcken” för att fastställa ifall det finns bevarade fornlämningar på denna 

plats.  

 

Figur 10. Identifierade kulturlämningar vid den arkeologiska utredningen. 
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Tabell 1. Identifierade kulturlämningar vid den arkeologiska utredningen. 

Objekt/RAÄ-nr Typ Antikvarisk bedömning  

 

Objekt 1 Färdväg Övrig kulturhistorisk 
lämning  
 

Objekt 2 Utgår  
 

 

Objekt 3 Färdväg Övrig kulturhistorisk 
lämning  
 

Objekt 4/ 
Kungsängen 2:1 

Vägmärke Fornlämning  
 

Objekt 5 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk 
lämning  
 

Objekt 6 Hägnad Övrig kulturhistorisk 
lämning  
 

Objekt 7 Färdväg Övrig kulturhistorisk 
lämning  
 

Objekt 8/ 
Kungsängen 80:1 

Stridsvärn Övrig kulturhistorisk 
lämning  
 

Objekt 9 Stridsvärn Övrig kulturhistorisk 
lämning  
 

Objekt 10 Begravningsplats Uppgift om  
 

Kungsängen 85:1 Naturbildning Ej kulturhistorisk lämning  
 

Järfälla 419:1 Stadslager Bevakningsobjekt 
 

 

I yttrande daterat 2016-11-09 bedömer länsstyrelsen att fornlämningarna inom 

aktuellt område (Kungsängen 2:1, Järfälla 419:1 och pålraden) inte utgör hinder 

för det planerade arbetet, men att ytterligare arkeologiska åtgärder och/eller 

skyddsåtgärder kommer att krävas om de berörs av arbetet.  

3.5.4 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 hela området innefattas av 

riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken, 

Mälaren med öar och strandområden i Stockholms län, se avsnitt 3.5.1.  

På uppdrag av Trafikverket har ÅF utfört en naturvärdesinventering 

(Trafikverket 2016) på land och i vatten inför upprättande av vägplan och 

ansökan om tillstånd vattenverksamhet. Inventeringen utfördes enligt Svensk 

standard 199000:2014 för naturvärdesinventeringar med tillägget generellt 

biotopskydd. Inventeringen sträckte sig längs väg 841 och innefattade marker på 

sidorna av vägen samt föreslagna nya vägdragningar och broplaceringar. Se 

karta ur inventeringsrapporten figur 11. Inga utpekade värden på land eller i 

vatten berörs av den föreslagna vattenverksamheten. Dock kommer den nya 

anslutande vägen till bron på östra sidan att ta den f.d. järnvägsbanken i  
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Figur 11. Karta ur rapport naturvärdesinventering (Trafikverket 2016). 
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anspråk (objekt 3 på kartan figur 11). Denna har påtagliga naturvärden: öppna 

sandmarker med torrängsflora med visst artvärde och visst biotopvärde. 

I området sträcker sig ett grönt svagt landskapssamband/grön värdekärna, 

Görvälnkilen, enligt RUFS 2010. Detta svaga samband sträcker sig över sundet 

mellan de båda berörda kommunerna. Inom den gröna värdekärnan finns ett 

utpekat tyst område. 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. 

För naturvärden i berört vatten se vidare avsnitt 3.5.6 Ytvatten nedan.  

 

3.5.5 Rekreation och friluftsliv 

Området är viktigt för rekreation och friluftsliv. Mälaren är viktig för bad, båtliv 

och fiske sommartid och vintertid för skridskoåkning och fiske. 

Söder om bron på östra sidan finns en småbåtshamn med tillhörande ytor för 

vinteruppställning. 

Cykelleden Mälarleden och vandringsleden Upplandsbroleden går över bron. 

Vid brons östra sida utgör stranden ett regionalt strandstråk, strandpromenad 

enligt RUFS 2010. 

 

3.5.6 Ytvatten 

Vattnet i sundet mellan Stäket och Stäksön, är en del av Mälaren. Mälaren har 

ett rikt växt- och djurliv. Tillsammans med de vattendrag som mynnar i Mälaren 

utgör den en viktig sammanhängande ekologisk enhet. Mälaren är av 

riksintresse och skyddad enligt fiskvattendirektivet och vattendirektivet, se 

vidare avsnitt 3.5.1 och 4.2. Området domineras av bron med ledverk, se foto 

figur 12. Sundet är muddrat i mitten med en ränna på cirka fyra meters djup. 
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Figur 12. Ledverken samt brofästet för f.d. järnvägen i bakgrunden. Vy mot väster. 

Stora delar av bottnen i området har ett djup på som mest tre meter. På östra 

sidan av sundet domineras växtligheten i vattnet av bladvass med inslag av 

sjösäv, vattenpest och nate. På västra sidan består strandvegetationen av träd 

som hänger ut över vattnet. Söder om vägen på östra sidan vid småbåtshamnen 

förekom vattenpest, nate och axslinga.  

 

Det totala tillrinningsområdet är 4 122 km2 och omfattar bland annat Fyrisån 

och Örsundaån. Sjöandelen är 4 procent. Vattnet vid broläget har kraftigt färgat 

vatten 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 2 nedan.  
 

Tabell 2 Flödesstatistik enligt SMHI (2016). 

 Flöden  

(dygnsmedelvärden) m3/s 

Högsta högvattenföring 100 år 

(HQ100) 

220 

Högsta högvattenföring 50 år (HQ50) 200 

Medel högvattenföring (MHQ) 100 

Medelvattenföring (MQ) 29 
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I vattenplanen för Upplands-Bro kommun föreslås hela Mälaren-Skarven som 

ekologiskt särskilt känsliga 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.  

 

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 vid översvämningar. 

 

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). 

Vid naturvärdesinventeringen framkom få värden i vattenmiljön. Inventering av 

bottenfauna genomfördes på fyra lokaler utplacerade längst ut på brons ledverk. 

Prover togs både mot den muddrade farleden och in mot land. Faunan i samtliga 

lokaler dominerades helt av vandrarmussla (Dreissena sp.). Vandrarmussla är 

en främmande, invasiv art från sydost som negativt kan påverka våra inhemska 

musselarter. Övriga påträffade arter var sumpsnäcka, dammsnäcka och spetsig 

målarmussla. Antalet individer per yta var mycket hög medan artantalet var lågt. 

Flora och fauna motsvarar normal mjukbotten med allmänna naturvärden. 

Negativt för naturvärdet är även den mänskliga påverkan i form av bro och väg 

samt muddring för sjöfarten i området. Vid provtagningen från ledverken 

hittades ingen vegetation. 

3.5.6 Grundvatten 

Ingen grundvattenförekomst berörs av vattenverksamheten. Enligt SGU:s 

brunnsregister finns det flera energibrunnar öster om broläget. Den närmaste 

brunnen ligger cirka 100 m öster om befintligt broläge. 

3.5.7 Övriga naturresurser 

Det finns ingen jordbruksmark i brons direkta närhet. 

3.5.8 Boendemiljö och hälsa 

Det finns några bostäder nära broläget på östra sidan som kan påverkas av 
luftföroreningar, buller och vibrationer från trafiken och under kommande 
byggnation.  
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3.5.9 Föroreningar i mark och vatten 

Enligt länsstyrelsens databas över förorenade områden finns två objekt i form av 

fritidsbåthamnar. Dessa ligger i brons närhet på östra sidan och är identifierade 

men inte riskklassade. Se karta figur 13. Föroreningar kan finnas både i mark 

och i vatten. Även den gamla järnvägsbanken kan vara förorenad. Utredning och 

undersökning pågår. 

 

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 fåtalig över bron men kan komma att öka när den nya bron tas i 

bruk men olycksrisken bedöms minska med ny, bredare bro med separat gång- 

och cykelbana. 

 

 

Figur 13. Potentiellt förorenade fritidsbåtshamnar i brons närområde. 
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4. Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer 

4.1 Miljökvalitetsmål 

De miljökvalitetsmål som bedöms kunna påverkas av brobytet är:  

 Frisk luft  

 Levande sjöar och vattendrag  

 Ett rikt växt och djurliv  

 God bebyggd miljö 

4.2 Miljökvalitetsnormer luft och vatten 

Enligt översiktsplanerna för Upplands-Bro och Järfälla kommuner ligger 

luftsituationen enligt utförda beräkningar under gällande normer och bedöms 

inte överskridas i dagsläget.  

 

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. Skälet är orimliga kostnader. 

 

Beslutat miljökvalitetsnorm för kemisk ytvattenstatus är god. Kvicksilver och 

bromerade difenyler är undantagna. För båda gäller att höga halter finns i alla 

ytvattenförekomster på grund av långväga storskalig spridning. Undantag till 

2027 gäller också för kadmium, bly, antracen och tributyltennföreningar. 

 

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.  
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5. Beskrivning av planerad vattenverksamhet 

5.1 Rivning av befintlig bro med ledverk 

Den befintliga bron med ledverk kommer att rivas när den nya bron är 

färdigbyggd och tagen i bruk. Hur rivningen ska gå till samt nödvändiga hänsyn 

och skyddsåtgärder kommer att utredas vidare i den fortsatta projekteringen. 

Delar av väg 841 kommer också att rivas. 

5.2 Byggnation av ny bro med ledverk  

Trafikverket avser bygga ny bro söder om befintlig bro i läge för den f.d. 

järnvägsbron. Bron förses med nytt ledverk. Väg 841 får nya anslutningar till 

bron. Se karta figur 14. Exakt läge för bro och anslutande vägar är ännu inte 

bestämt. Projektering pågår. 

 

Den nya bron byggs med bredare körfält och med gång- och cykelbana. Bredd-

ning av bron medför att spännvidden på svängspannet behöver ökas. Med bro i 

nytt läge möjliggörs att farleden är öppen för all båttrafik under produktions-

tiden. Bron kommer byggas med tillräckligt avstånd till befintlig bro för att 

möjliggöra detta. 

 

Grundläggning för den nya bron bör kunna utföras på liknande sätt som för 

befintlig bro med en kombination av pålning och fast grusbotten. För att 

säkerställa att inga rörelser ska kunna ske mellan svängbrodelen och 

anslagspelare bör hopkoppling av svängpelare och anslagspelare med en 

bottenplatta eller balkar av armerad betong övervägas. En lyftsvängbro har en 

mittpelare i vattenområdet. För lyftfunktionen finns ett hydraulsystem varför ett 

tätt tråg bör byggas in i konstruktionen för att omhänderta eventuellt oljespill 

vid haveri. 

5.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Påverkan och störningar kommer att kunna uppkomma under byggskedet. 

Trafikverket kommer i det fortsatta projekteringsarbetet ta fram de 

anpassningar och försiktighetsmått som ska gälla under byggtiden för att 

minimera den påverkan som kan uppkomma vid rivnings- och 

anläggningsarbetet. Detta gäller såväl påverkan på yt- och grundvatten som 

påverkan på områdets natur- och kulturvärden samt den omgivande 

boendemiljön.  

 

Rivning och byggnation ska utföras på sådant sätt att störningar genom 

grumling eller på annat sätt minimeras i berörda delar av Mälaren. Det gäller 

särskilt under lekperioden för fiskarter. 

 

Hänsyn ska tas till framtida klimatförändringar i den fortsatta projekteringen 

bland annat med avseende på översvämningsrisker och dagvattenhantering. 

Även dämningseffekter kommer utredas vidare. 
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Figur 14. Förslag nytt läge bro med anslutande vägar. 

 

Under byggperioden finns risk för störningar som kan drabba närboende t ex 

buller, vibrationer och damning. Anläggningsarbetet innebär även ökade utsläpp 

från arbetsmaskiner. Buller och vibrationer under byggskedet för den nya bron 

kan orsaka olägenheter för närboende. Trafikverket avser att utreda lämpliga 

skyddsåtgärder för att minimera den påverkan som uppkommer under 

byggtiden. Fastställda villkor och Trafikverkets krav på hänsyn och 

skyddsåtgärder kommer att anges i det förfrågningsunderlag som upprättas för 

det kommande anläggningsarbetet. 

5.4 Tidplan 

Enligt upprättad tidplan avses vägplanen för bron med anslutande vägar blir 

fastställd under hösten 2018. 
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6. Förutsedd miljöpåverkan 

6.1 Riksintressen 

Riksintresset för kulturmiljövård, Görväln, och riksintresset för naturvård, 

Södra Stäksön, berörs men påverkan bedöms som liten då vattenverksamheten 

utförs i utkanten av de två riksintressena och berör en liten yta. Övriga 

riksintressen bedöms inte påverkas negativt.  

6.2 Skyddade områden 

Fastställd vägplan för projektet innebär att dispens avseende strandskyddet inte 

erfordras i enlighet med 7 kap. 16 § miljöbalken. Broprojektet kommer inte att 

hindra allmänhetens tillträde till strandområden. Genom de skyddsåtgärder och 

anpassningar som vidtas kommer goda livsvillkor för djur- och växtlivet bevaras.  

Vattenskyddsområdet Östra Mälaren bedöms ej påverkas genom att lämpliga 

skyddsåtgärder vidtas.  

6.3 Kulturvärden och landskap 

Bron med anslutande väg kommer att bli ett något mer markant inslag i 

landskapet genom att bron blir bredare. Träd kommer att avverkas vi nytt 

broläge, vilket påverkar landskapsbilden innan ny vegetation har hunnit 

etableras. 

Behov av arkeologiska utredningar eller annan medverkan beaktas. 

Om kulturlämningar påträffas ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas i 

enlighet med gällande lagstiftning. 

6.4 Natur och friluftsliv 

Inga områden med utpekade värden enligt naturvärdesinventeringen kommer 

att beröras av vattenverksamheten men den gamla järnvägsbanken med 

intressant torrängsflora tas i anspråk av den anslutande vägen. 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.  

6.5 Ytvatten 

Trafikverket avser att låta konstruera och bygga den nya bron på sådant sätt att 

påverkan på vattennivåer uppströms bron blir marginell.  

Vattenområdet nedströms gammalt och nytt broläge kommer att påverkas 

tillfälligt under byggtiden genom det arbete som kommer att ske i vatten. 

Spridning av finsediment nedströms beror på årstid och vattenstånd i området 

men ska begränsas genom lämpliga anpassningar och skyddsåtgärder. 

Miljökvalitetsnormerna för ytvattnen och fiskvattnen Mälaren-Skarven och 

Mälaren-Görväln bedöms inte påverkas om skydds- och försiktighetsåtgärder 

vidtas. 
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Med ny bro minskar risken för olyckor som kan medföra utsläpp av farligt gods 

eller drivmedel vilket skulle kunna förorena ytvattnet. 

6.6 Grundvatten 

Risk för påverkan på närbelägna vattentäkter beaktas. 
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7. Inverkan på övriga allmänna intressen 

7.1 Inverkan på vattenkraft 

Inte aktuellt. 

7.2 Fiske 

Med de skyddsåtgärder och anpassningar som vidtas bedöms konsekvenserna 

för fiskeintresset vara små och tillfälliga. 

7.3 Inverkan på sjöfarten 

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. 
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8. Fortsatt arbete 

8.1 Vägplan 

Trafikverket arbetar med upprättande av vägplan för ny bro vid Stäket.  

8.2 Planerat samråd 

Trafikverket avser att delvis genomföra samrådet gemensamt för 

vattenverksamheten och för vägplanen ny bro vid Stäket.  

Trafikverket avser att inte avvakta länsstyrelsens beslut avseende betydande 

miljöpåverkan för vattenverksamhet utan kommer direkt att genomföra ett 

utökat samråd i enlighet med 6 kap. 5 § miljöbalken. 

Samrådskretsen kommer utöver direkt berörda att omfatta allmänhet, 

organisationer, statliga myndigheter, kommuner och kommunalförbund samt 

eventuella verksamhetsutövare m.m. som kan beröras. 

8.3 Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning 

Till ansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning att biläggas i enlighet med 

bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Den avses främst beskriva de miljö-

aspekter som redovisas under avsnitt 6 ovan inklusive den påverkan som kan 

uppkomma under byggskedet. 
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