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1. Sammanfattning 

Befintlig bro vid Stäket är en öppningsbar, tvåfilig svängbro utmed väg 841. Bron har 

omfattande och allvarliga skador. Reparation och ombyggnation av bron har inte bedömts 

som lönsamt varför bron istället ska bytas ut. Dagens bro föreslås ersättas av en ny 

lyftsvängbro i ett nytt läge på den gamla järnvägsbanken som ligger ca 40 m söder om läget 

för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med nysträckning ca 220 m 

väster om och ca 250 m öster om ny bro. Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen 

rivs. 

Vägplanen berör område som är av riksintresse för naturvärden, kulturmiljövärden, det 

rörliga friluftslivet och yrkesfisket. Planen kommer inte att medföra någon påverkan av 

betydelse för dessa riksintressen. Inte heller i övrigt kommer dessa intressen att påverkas 

mer än i liten grad eller obetydligt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten kommer inte att påverkas negativt av vägplanen. 

Beräknad trafikökning medför ökat trafikbuller. Det förändrade broläget innebär ändrad 

bullerspridning. Bullerskyddsåtgärder kommer att ingå i vägplanen för bostäder där 

gällande riktvärden överskrids. Om utomhusriktvärdena inte kan uppnås erbjuds 

fastighetsnära åtgärder; fönster/fasadåtgärder och eventuellt skyddad uteplats. Vidare 

utredning pågår. 

Tre av de nationella miljökvalitetsmålen berörs av planen: Levande sjöar och vattendrag, 

God bebyggd miljö samt Ett rikt växt och djurliv. Bortsett från vissas störningar under 

byggperioden kommer målen att påverkas positivt. 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram till detta skede. Det innehåller helhetsgestaltning 

och utformningsprinciper med följande gestaltningsmål: 

 Anpassning av ny bro i terrängen, med tanke på de skilda karaktärerna på båda 

sidor om sundet. 

 Väganslutningar som harmonierar med landskapet och med befintlig och 

kommande bebyggelse på Järfällasidan och den natursköna karaktären på 

Upplands-Brosidan. 

 Utformning samt läge av nytt manöverhus i anslutning till den nya bron. 

Bron utformas med en fast tillfartsbro på västra sidan och med en öppningsbar brodel som 

avslutas med ett landfäste på östra sidan. Den fasta bron är 16 m lång med ett brospann. 

Den öppningsbara brodelen, vilken utförs som en lyftsvängbro, är 38,5 m lång och består av 

två brofack med 21 m respektive 17,5 m spännvidd. Den totala teoretiska spännvidden för 

fast och öppningsbar brodel blir 54,5 m.  

Vägbredden över bron ska vara 12,60 m uppdelat på två körfält och en GC-bana (gång- och 

cykelbana) med fri bredd 4,30 m. Den totala brobredden är 12,75 m.  

Den fria höjden under bron i farleden ska vara minst 2,7 m över medelvattenytan. 

Den fria öppningen i ledverket ska vara minst lika som för befintlig anläggning, det vill säga 

minst 8,7 m. Under byggnationen ska den fria öppningen för ledverket vara minst 7,5 m.  

Vägen utformas med två körfält som är 3,5 m breda och 0,25 m breda vägrenar. 
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På båda sidor om den nya bron anläggs en 4,3 m bred gång- och cykelbana på södra sidan 

om väg 841. På östra sidan om bron, mellan Uddnäsvägen och gränsen för vägplan, 

tillkommer en gångbana på norra sidan väg 841. Gångbanans bredd varierar mellan 1,2 m 

och 2 m.  

Befintliga busshållplatser på östra sidan om bron rivs och nya anläggs utmed den nya 

vägsträckningen till den nya bron i ett läge strax öster om anslutningen till Uddnäsvägen.  

På västra sidan om bron och ansluts en enskild väg från norr till väg 841. 

På östra sidan om bron ansluts Uddnäsvägen och Värdshusvägen till väg 841. 

 

 

 

 Orienteringskarta 
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Planläggningsprocessen 

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs 

av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid 

det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, 

om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet 

kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till väg- eller 

järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår 

försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls 

tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör 

den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. 

Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och 

för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att 

Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under 

samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 

 

 Trafikverkets planläggningsprocess. 

 

2.2. Bakgrund 

Bro 2-24-1 vid Stäket är en del av väg 841 (Enköpingsvägen) som förbinder kommunerna 

Järfälla och Upplands-Bro. Under den öppningsbara delen av bron går en farled för 

sjötrafik. Bron öppnas ungefär 1000 gånger per år. 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. De flesta motorbåtarna går under den stängda bron vars fria höjd 

är 2,2 m men för större båtar och segelbåtar måste bron öppnas.  

Efter utredningar utförda 2011 har Trafikverket beslutat att ersätta den befintliga vägbron 

vid Stäket med en ny öppningsbar bro av samma typ. Brobytet innebär att bärighetskraven 

för tung trafik uppnås och att bron får en ny GC-bana som kommer att uppfylla standarden 

för de regionala cykelstråken. 
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2.3. Tidigare utredningar 

2.3.1. Väg 841, Bro vid Almarestäket, Förstudie, juni 1997  

Förstudien togs fram för att klargöra förutsättningar för fortsatt planerings- och 

projekteringsprocess och utgjorde underlag för beslut om objektet, utbyte av vägbro väg 841, 

skulle drivas vidare eller inte. I dokumentet beskrivs de intressen/värden/restriktioner som 

finns för projektet och två alternativa broförslag presenteras; lågbro (motsvarar alternativ 3 

i denna utredning) och högbro. I förstudien redovisas även samråd med Järfälla och 

Upplands-Bro kommuner samt Banverket och Sjöfartsverket. Utredningens slutsats är att 

avvägningen mellan de olika broalternativen är komplicerad och därför föreslås att frågan 

utreds vidare i en vägutredning. Förstudie och vägutredning utgjorde de två första stegen i 

den tidigare formella vägplaneringsprocessen. Denna ersattes av den nuvarande 

planläggningsprocessen efter att en ny lagstiftning för planering och byggande av väg och 

järnväg trädde i kraft den 1 januari 2013.  

2.3.2. Bro 2-24-1 över Almarestäket vid Stäket, Tillståndsbedömning, BaTMan 2-

24-1, 2011-12-12  

I utredningen konstateras att bron har nått sin tekniska livslängd och att reparationer inte 

bedöms vara lönsamma med tanke på det omfattande reparationsbehovet. Bron bedöms ha 

hög ålder, vara utsatt för korrosion, ha sprickor i bärande balkar, inte uppfylla kraven i TK 

Brounderhåll, vara utsatt för spjälkningsskador och ha frostskador i vattenlinjen. Istället 

föreslås att en ny öppningsbar vägbro ersätter den gamla och två alternativa lägen för bron 

föreslås; Ny bro söder om befintligt läge (motsvarar alternativ 3 i denna utredning) och Ny 

bro i befintligt läge (motsvarar alternativ 2 i denna utredning). 

2.3.3. Samrådsunderlag, Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket, 

Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län, Vägplan, 2016-02-05  

Samrådsunderlaget togs fram som underlag till Länsstyrelsen inför beslut om projektet kan 

komma att innebära betydande miljöpåverkan samt Trafikverkets beslut om vidare åtgärder. 

I dokumentet beskrivs den öppningsbara vägbrons läge, standard och funktion samt fastslås 

att bron behöver bytas ut. Bron har nedsatt bärighetsklass till BK3 på grund av skadebilden. 

Därefter beskrivs förutsättningarna för den nya bron, så som ökad hållfasthet och breddning 

för att uppfylla dagens vägstandard och arbetsmiljön vid service.  Den aktuella sträckan av 

väg 841 är utpekad som ett regionalt cykelstråk vilket innebär att GC-banan breddas. I 

dokumentet beskrivs hur stor påverkan brobytet skulle kunna ha på de olika intressen som 

finns i brons närhet. Slutsatsen är att de negativa effekterna är få och kortvariga och att det 

även finns små positiva effekter så som något förbättrad luftkvalitet och framkomlighet 

genom effektivare trafikflöden och breddning för GC-banan. 

2.3.4. Almarestäket – alternativa brolägen, väg 841, 2016-11-01 

Fem alternativ för placering av en ny öppningsbar bro studerades i rapporten. Alternativ 5 

avfärdades eftersom Järfälla kommun ansåg att alternativet stred emot kommunens planer 

för detaljplan (Dp) Stäketfläcken. En kostnadskalkyl gjordes även för ett sjätte alternativ 

med en 700 m lång högbro, i enlighet med förstudien från 1997. Det alternativet förkastades 

då investeringskostnaden är 3-4 gånger högre än för en ny öppningsbar bro.  
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I rapporten utreds de fyra övriga alternativa lägena för den nya bron med vägdragningar, 

produktionskostnader, genomförbarhet och konsekvenser för tredje man samt natur-, 

kultur- och landskapsvärden. Analysen görs relativt övergripande med fokus på de aspekter 

som är mest avgörande och alternativskiljande. 

2.3.5. Regionalt cykelstråk 

Väg 841 är utpekad som regionalt cykelstråk i regional cykelplan för Stockholms län. 

2.4. Tidigare beslut 

Efter genomfört samråd beslutade länsstyrelsen den 10 juni 2016 att vägplanen inte kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Den 7 december 2016 fattade Trafikverket ett beslut om att den fortsatta projekteringen ska 

bedrivas enligt alternativ 3 i utredningen Almarestäket – alternativa brolägen, väg 841, 

2016-11-01. Alternativ 3 innebär att den nya öppningsbara bron ska placeras på den gamla 

järnvägsbanken och att den befintliga bron ska bibehålls för vägtrafiken under byggtiden. I 

beslutet anges även att bredden på cykelbanan ska vara 4,3 m eftersom vägen är utpekad 

som ett regionalt cykelstråk. 

2.5. Ändamål och projektmål 

2.5.1. Ändamål 

Den befintliga bron har uppnått sin tekniska livslängd och har på grund av skadebilden 

nedsatt bärighet till bärighetsklass 3 (BK3). Den aktuella sträckan av väg 841 är utpekad 

som ett regionalt cykelstråk vilket innebär att GC-banan bör breddas.  

2.5.2. Projektmål 

 Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn på väg- och järnvägsanläggningarna 

för att uppnå en effektiv drift, ett underhållsvänligt samt kostnadseffektivt väg- och 

järnvägssystem. Alla förändringar, ny- och reinvesteringar i anläggningen utförs ur 

ett LCC perspektiv med målsättning att minimera livscykelkostnaderna. Alla 

förändringar i anläggningen utförs även med målsättningen att minska 

energianvändning och utsläpp av koldioxid i ett livscykelperspektiv.  

 Målsättningen för den färdiga anläggningen är att underhåll och felavhjälpning kan 

utföras på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. 

Målsättningen vid investering ska vara att den sker på ett effektivt, miljömässigt och 

arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Enkla och standardiserade lösningar kan väljas när 

de uppfyller efterfrågad funktion.  

 Övergripande effektmål är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten 

för samtliga trafikslag.  

 Tillse att god framkomlighet och säker arbetsmiljö har hög prioritet i kommande 

produktion. 

 Tillse att riskhantering/arbete har hög prioritet i alla skeden.  
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2.6. Tillämpning av fyrtegsprincipen 

En formell åtgärdsvalsstudie, exakt enligt 4-stegsprincipen, har inte gjorts. Avsteget från 

denna beror främst på objektets läge, på objektets tekniskt dåliga tillstånd samt att fortsatta 

reparationer inte är ekonomiskt motiverade. Principen för 4-stegsprincipen bygger på 

följande punkter:  

1. Tänk om. Övervägande av åtgärder som kan påverka behovet av transporter och 

resor samt valet av transportsätt.  

2. Optimera. Genomförande av åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den 

befintliga infrastrukturen.   

3. Bygg om. Detta steg innebär begränsade ombyggnader.  

4. Bygg nytt. Detta fjärde steg innebär nyinvestering och/eller större 

ombyggnadsåtgärder.  

Tillståndsbedömningen av bron (2011) ligger till grund för beslutet att byta ut bron. I denna 

konstaterar man att det inte går att effektivisera nyttjandet av befintlig bro. Begränsade 

ombyggnadsåtgärder av befintlig bro bedöms inte vara ett långsiktigt alternativ med hänsyn 

till brons konstruktion samt omfattningen och typen av skador. Det långsiktigt, 

trafiksäkerhetsmässigt och ekonomiskt bästa alternativet bedöms därför vara att befintlig 

bro byts ut mot en ny bro.   

3. Miljöbeskrivning 

Den 10 juni 2016 fattade länsstyrelsen beslut om att vägplanen inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Detta innebär att någon miljökonsekvensbeskrivning inte 

behöver upprättas utan vägplanens bedömda konsekvenser för människors hälsa och för 

miljön redovisas i en miljöbeskrivning. Miljöbeskrivningen ska innehålla uppgifter om 

miljöförutsättningarna i det område som kan komma att påverkas av den planerade vägen, 

de förändringar i miljökvalitet som vägprojektet kan medföra och vad dessa förändringar 

bedöms innebära för människors hälsa och miljön.  

För detta projekt är miljöbeskrivningen integrerad i denna planbeskrivning. Miljöförutsätt-

ningarna redovisas i avsnitt 4.5 Miljö och hälsa, konsekvenser i avsnitt 6.4 Konsekvenser för 

miljö och hälsa samt i avsnitt 6.8 Påverkan under byggtiden. 

Trafikverket avser att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken för 

byggnationen av den nya bron. Till denna ansökan krävs en miljökonsekvensbeskrivning 

som Trafikverket kommer att upprätta. Denna miljökonsekvensbeskrivning kommer endast 

att behandla den del av vägplanen som berör vattenområdet och som därmed klassas som 

vattenverksamhet, dvs. anläggande av ny bro med anslutande vägdelar och ledverk samt 

rivning av befintlig broanläggning. 
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4. Förutsättningar 

4.1. Vägens och brons funktion samt standard 

4.1.1. Väg 

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

finns det flera påfarter till väg E18.  

Väg 841 är en sekundär länsväg som har bärighetsklass 1 (BK1) på västra sidan bron och 

bärighetsklass 2 på östra sidan bron. Vid broläget är hastighetsbegränsning satt till 50 

km/tim. Befintlig vägbredd är 8 meter på västra sidan bron och 6,2 meter på östra sidan 

bron. Befintlig vägbredd på Uddnäsvägen är 7,5 m. 

Söder om väg 841 finns en GC-bana. På västra sidan om befintlig bro är gc-banan 3 m bred 

och avskiljs mot vägbanan med ett räcke. På östra sidan om befintlig bro är gc-banan ca 3 m 

bred och friliggande fram till ca 100 m öster om bron. Närmast bron finns en gångbana med 

en bredd om ca 1 m. Enligt Järfälla kommuns cykelkarta ska cykling ske i blandtrafik mellan 

anslutningen till Uddnäsvägen och det västra brofästet.  

Väg 841 är inte rekommenderad för farligt gods och den nyttjas framförallt som lokalväg för 

boende inom området.  

4.1.2. Bro 

Bro 2-24-1 över Almarestäket vid Stäket är belägen på väg 841 på gränsen mellan Järfälla 

kommun och Upplands-Bro kommun.  

Bron är en öppningsbar bro byggd i fyra spann, se figur 3.  

 

 Befintlig bro och ledverk. 

 

Öppningsfunktionen är i form av ett svängspann. Bron byggdes 1926 och är 55 m lång. 

Vägbanebredden mellan broräckena är 7,5 m där en cykelbana utgör 1 meter av bredden. 

Svängspannet med spännvidd 21,0 + 13,9 meter är byggt av stål som sammanfogats med 

nitförband. De två kompletterande spannen med spännvidd 11,4 och 7,8 meter är byggda i 

armerad betong.  Landfästen och pelare är byggda av armerad betong.  

Landfästena är plattgrundlagda och mellanstöden grundlagda med träpålar på morän.  

Brons överbyggnad har byggts om och förstärkts vid två tillfällen, 1955 och 1987. Bron 

målades delvis om 2015. Historik kring tidigare ommålningar samt befintligt 

rostskyddssystem saknas.  
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I samband med huvudinspektioner och stålrevision har det konstaterats en omfattande 

skadebild avseende korrosion med godsförluster, sprickor i bärande stålkonstruktion samt 

problem med mekanik i lyftsystemet. Vid vridcentrum har det konstaterats att som mest 50 

% av godset på underflänsarna lokalt korroderat bort.  

Spaltkorrosion mellan underflänsarnas plåtar bidrar till risk för att nitarna sprängs bort. 

Generellt har den södra huvudbalken kraftigare korrosionsangrepp än den norra. Utöver 

detta finns sprickor i sekundära balkar, brott i skruvar för sekundärbalkars upplag, 

gravrostangrepp på stålkonstruktionen och spaltkorrosionsangrepp i upplagen för de 

sekundära tvärbalkarna.   

Betongbrodelarna är skadade i form av vittring, spjälkning och sprickor. Betongskador i 

vattenlinjen beror sannolikt på en kombination av frost och isnötning. Betongskador på 

landfästen/upplag bedöms ha förorsakats av armeringskorrosion som på grund av otäta 

fogar sannolikt beror på kloridinträngning i betongen.   

Bron har omfattande och allvarliga skador, reparation och ombyggnation av bron har inte 

bedömts som lönsamt varför bron istället ska bytas ut.   

Bron har nedsatt bärighetsklass till BK3 med EG/AB = 8/12 ton på grund av skadebilden. 

Tyngre trafik än BK3 har en 40 kilometer lång alternativ väg via E18. 

Genom årliga tillståndsbesiktningar och löpande akuta reparationsåtgärder säkerställs att 

brons uppfyller sin bärighetsklass. Ett utredningsarbete gällande behovet att inskränka 

trafiken över bron från två körfält till ett körfält i syfte att bibehålla nuvarande 

bärighetsklass pågår. 

Brons manövrering styrs från ett manöverhus placerat bredvid det östra landfästet på den 

södra sidan av bron.  

Vid planerat nytt broläge låg tidigare en öppningsbar järnvägsbro vilken revs i början av 

2000-talet. Bron hade tre mellanstöd varav det mellersta och det östra eventuellt var 

grundlagda med träpålar. Rivning av bron utfördes ner till botten men eventuella träpålar 

lämnades kvar vid rivning. Vid rivningen lämnades stensatta landfästen kvar på båda sidor 

av bron.  

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Trafikmängder 

I Tabell 1 nedan redovisas trafikmängder från den senast mätningen (2015) samt prognoser 

för år 2020 och 2040 på den aktuella sträckan av väg 841. Siffrorna anger det antal bilar 

som passerar i genomsnitt per dygn under ett år (årsmedeldygnstrafik, även kallat ÅDT).  

Den generella trafikökningen för personbilar är ca 1,4 % per år och för lastbilar ca 1,9% per 

år. Upplands-Bro kommun har tagit fram ett programförslag för nyetablering på norra delen 

av Stäksön. Exploateringen på Stäksön inkluderas i trafikprognosen för Stäket och läggs till, 

utöver den allmänna exploateringen, trafikuppräkningstalen som gäller för området. 

Exploateringen på Stäksön inkluderas bara i prognosen för 2040. 

 

Tabell 1. Årsmedeldygnstrafik. 

Väg 841, År 2015 2020 2040 

Personbil (ÅDT) 2370 2570 5760 

Lastbil (ÅDT) 230 260 610 
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Totaltrafik (ÅDT) 2600 2830 6370 

    

Uddnäsvägen, År 2013 2020 2040 

Personbil (ÅDT) 970 1050 1610 

Lastbil (ÅDT) 155 150 285 

Totaltrafik (ÅDT) 1125 1230 1890 

 

4.2.2. Sjöfart 

Farleden vid Stäket är utmärkt på sjökort och huvuddelen av all sjötrafik är fritidsbåtar.  

Även ett mindre antal kommersiella fartyg trafikerar farleden, liksom kustbevakningen och 

räddningstjänsten. Bron öppnas för sjötrafik cirka 1 000 gånger per år.  

4.2.3. Kollektivtrafik 

Stockholms läns landsting (SLL) trafikerar väg 841 med två linjer. Linje 548 kör ca 60 

enkelturer på vardagar och ca 52 enkelturer på helgdagar. Linje 591 är en nattbuss som kör 

ca 15 enkelturer natt mot måndag-fredag och ca 20 enkelturer natt mot helgdagar. Befintliga 

busshållplatser finns idag öster om bron. Busshållplatserna är utformade med en smal ficka 

och den som ligger på södra sidan om vägen är försedd med upphöjd plattform och 

väderskydd.  

4.2.4. Oskyddade trafikanter 

På västra sidan om bron finns idag en GC-bana på södra sidan av väg 841. GC-banan är 

avskild från körbanan med rörräcke. På bron finns en smal gångbana som är upphöjd och 

försedd med kantstöd. Gångbanan fortsätter ca 100 m öster om bron där den ansluter till en 

friliggande GC-bana. 

4.2.5. Olycksstatistik 

På den aktuella sträckan av väg 841 har det under perioden 2006-01-01 – 2016-12-31 totalt 

inträffat nio olyckor, som orsakat skada och är kända av polis och sjukvården. Av dessa var 

det en dödsolycka, två med svårt skadade och sex med lindriga skador som följd. En av 

olyckorna har inträffat i en korsning och övriga på vägsträckan. Av olyckorna var det fem 

singelolyckor, en mötesolycka, en cykel/mopedolycka, en fotgängarolycka och en övrig 

olycka. Olyckorna är utspridda på båda sidor om bron. 
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4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.3.1. Järfälla kommun 

Befolkningsutvecklingen har från 1970 gått från knappa 50 000 innevånare till dagens 

74 000 (Statistiska Centralbyrån, 2016). Centralorten är Jakobsberg. 

Huvudmålen i kommunens översiktsplan, vilken vann laga kraft den 2 juli 2014, 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, vilka 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.   

Enligt RUFS (regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) är området närmast bron 

på östra sidan beskrivit som övrig regional stadsbygd. På västra sidan bron är det beskrivit 

som grön värdekärna.  

Gällande planer för det aktuella området är: 

 01-APL-591, Avstyckningsplan för Kolartorp och Tegelhagen vilken omfattar 

bebyggelsen mellan Mälaren och Värdshusvägen.  

 01-JÄF-1884, Stadsplan för Stäket vilken omfattar bebyggelsen öster om väg 841.  

Kommunfullmäktige i Järfälla kommun beslutade 2015-11-02 att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att planlägga Stäketfläcken, Uddnäs och området kring Brovaktarstugan, med 

syftet att säkerställa att allmänheten får ökad tillgång till områdena. Kommunstyrelsen 

beslutade 2017-01-30 att ge planutskottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 

rekreationsytor, småbåtshamn och viss bebyggelse inom området Stäketfläcken, Uddnäs och 

Brovaktarstugan, Stäket 1:1 mfl. Planarbetet pågår. 

4.3.2. Upplands-Bro kommun 

Befolkningen i Upplands-Bro kommun har ökat från knappa 11 000 invånare år 1970 till 

närmare 27 000 (Statistiska Centralbyrån, 2016). Invånarna är i huvudsak koncentrerade 

till orterna Bro och Kungsängen som är centralorten. Tillväxten sker framförallt i tätorterna. 

På landsbygden sker en mer långsam tillväxt i form av bland annat enstaka avstyckningar av 

tomter samt omvandling och förtätning av fritidshusområden.  

I kommuns översiktsplan, antagen 15 december 2011, lyfter man fram följande 

planeringsinriktning för landsbygden:  

 På landsbygden har de areella näringarna och miljövänlig energiproduktion 

företräde framför andra exploateringsintressen.  

 Kommunen är i grunden positiv till byggande på landsbygden. Vid eventuell 

exploatering ska hänsyn tas till landskapsbild och terräng, områdets karaktär och 

lokala byggnadstradition, vatten- och avloppsförsörjning samt en prioritering av 

lokaliseringar i närheten av kollektivtrafikförsedda stråk.  

 Kommunen vill medverka till att skapa förutsättningar för näringsverksamhet på 

landsbygden.  
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Väg 841 är utpekad som regionalt cykelstråk i översiktsplanen.  

Gällande planer för det aktuella området är: 

 Detaljplan 9401 för järnvägssträckan Kungsängen-Kallhäll, 0139-P97/1218. 

Detaljplanen inkluderar en serviceväg från väg 841 till en tunnelmynning strax norr 

om väg 841.  

Kommunstyrelsen fattade, 2014-01-29, beslut om att påbörja arbetet med att ta fram ett 

planprogram för Norra Stäksön. Målet är att skapa en ny stadsdel samtidigt som man 

förstärker och tillgängliggör områdets rekreativa värden. Området ligger på den västra sidan 

om befintlig bro, norr om nuvarande E18 och kommer därmed inte beröras av den nya 

sträckningen av väg 841. Däremot kommer exploateringen av Stäksön medför ökad trafik på 

väg 841. 

4.4. Landskapsbild 

Omgivningen kring bron skiljer sig mellan den östra och den västra sidan.  

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. 

På den västra sidan finns en naturmiljö som bär tydliga inslag av mänsklig påverkan bakåt i 

tiden. Lövträd dominerar med inslag av enstaka barrträd. Hela Stäksön domineras av skog 

med mindre ytor som är hävdade. Endast enstaka hus finns på den västra sidan av ön, där 

Almare-Stäkets herrgård är den mest dominerande byggnaden. Kärnan i den nuvarande 

anläggningen är troligen från 1640-talet. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende under 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Gården drivs idag i privat regi som hotell-, 

konferens- och ridsportsanläggning.  

På den östra/Järfällasidan bron finns bebyggelse som ligger nära väg 841. Nära brofästet 

finns en privat fastighet med bostadshus samt uthus och på andra sidan vägen en 

restaurang. Bakom den privata fastigheten finns en stor uppläggningsplats för fritidsbåtar. 

Här finns även bryggor för fritidsbåtar (Figur 8). Stäkets Motorbåtssällskap ansvarar för 

bryggor och uppläggningsplats.  
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4.5. Miljö och hälsa 

4.5.1. Riksintressen 

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. 

Inom riksintresset finns 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.  

  

 

 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 5. Riksintresset består av ett sprickdalslandskap med 

högre barrskogsbevuxna bergspartier omväxlande med lägre uppodlade marker. Utmär-

kande för området är de många och välutvecklade De Geermoränerna, vilka är av stort 

geologiskt värde. Förekomst av stentorg är också av geologiskt intresse. De kvartär-

geologiska bildningarna är bland annat viktiga för kännedomen om inlandsisens avsmält-

ningsförlopp och strandförskjutningen. Området utgör främst ett värde för geologisk 

forskning och undervisning och är en välkänd och ofta nyttjad exkursionslokal. Kultur-

landskapet 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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 Område av riksintresse för naturvården 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. Det 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. 

4.5.2. Miljökvalitetsmål  

De av riksdagen fastställda miljökvalitetsmål som bedöms kunna påverkas av vägprojektet 

är:  

 Levande sjöar och vattendrag  

 Ett rikt växt och djurliv  

 God bebyggd miljö 
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4.5.3. Miljökvalitetsnormer för luft och vatten 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel gällande kvalitén på mark, vatten, 

luft eller miljön i övrigt och regleras i miljöbalkens 5 kapitel. De används för att förebygga 

eller åtgärda miljöproblem genom att fastlägga en högsta förorenings- eller störningsnivå 

som människor eller miljö kan belastas med. Om denna nivå överskrids ska ett 

åtgärdsprogram tas fram för att kunna klara normen. I dagsläget finns fastställda 

miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, vattenkvalitet, fisk- och musselvatten samt 

omgivningsbuller. Enbart miljökvalitetsnormerna för luft- och vattenkvalitet berörs av detta 

projekt. 

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 

luftkvalitetsförordningen 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) ca 25 

mikrogram per kubikmeter vilket ska jämföras med miljökvalitetsnormen 60 mikrogram per 

kubikmeter. Beräknad halt av partiklar (PM10) är ca 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).  

Vatten 

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. 

Inga grundvattenförekomster berörs av projektet. 

 

  

https://one.afconsult.com/projects/57537/Documents/08%20Plan-%20och%20miljöbeskrivning/slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/
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4.5.4. Skyddade områden 

Strandskydd 

Broläget ligger inom område för strandskydd enligt 7 kap. § 13 miljöbalken (100 m från 

strandlinjen). På den västra sidan av bron har länsstyrelsen beslutat om utökat strandskydd 

(300 m från strandlinjen), 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 strandskydds-

område 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 allmän-

heten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som 

väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller 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. Den primära zonen omfattar vattenområdet och område 50 m upp 

på angränsande landområden. Övrig del av vägplaneområdet ligger i den sekundära zonen. 

Andra skyddade områden 

Inom eller i anslutning till vägplaneområdet finns inga andra områden som är skyddade 

enligt miljöbalkens bestämmelser. Två skyddade biotoper har noterats i väster men dessa 

kommer inte att beröras av vägplanen. 

4.5.5. Kulturvärden och landskap 

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 6. 
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 Vy mot väster – befintligt broläge med omnejd. 

 

Omgivande landskap på östra sidan bron är starkt påverkad av människan främst genom 

bebyggelse och infrastruktur. Se foto Figur 6. 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 även flera 

bryggor för fritidsbåtar. På det som nu är torra sandytor gick förr den gamla järnvägen.  

Området väster om bron omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Se avsnitt 4.5.1 ovan.  

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 under-

sökningen 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 7 och Tabell 2 nedan. Lämningarna utgörs av tre 

väglämningar, en grustäkt, en stenmur, ett stridsvärn samt en uppgift om en begravnings-

plats. 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 

om det finns bevarade fornlämningar på denna plats.  

 



23 
 

 

 Identifierade kulturlämningar vid den arkeologiska utredningen. 
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Tabell 2. 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.  

4.5.6. Naturvärden  

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 4.5.1.  

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. 
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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 

Figur 8.  

Området öster om bron är starkt påverkad av människan och består främst av bebyggelse 

och båtuppläggningsplats. Området väster om bron består främst av blandskogar samt 

betesmark. Vid inventeringen klassades tre områden som påtagligt naturvärde. Det första 

området är en blandskog med många olika sorters träd och en del död ved. Område två är en 

blandlövskog med mer löv men i övrigt likt det första området. Det tredje området är en 

torräng med flera blommande växter på och kring den f.d. järnvägsbanken öster om sundet.  

Dessutom hittades värden i en strandäng samt några värdeelement i form av grova träd. De 

fyra naturvårdsarterna som hittades vid inventeringen var träden ask och skogsalm, 

blåsippa samt gnag av bäver. Vid inventeringen framkom få värden i vattenmiljön. Äldre 

uppgifter visar på två skyddade arter i området, mistel och fladdermus.  

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

 Naturvärdesinventering. 
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4.5.7. Rekreation och friluftsliv 

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 4.5.1. 

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. Norr om bron finns också en småbåtshamn. 

Cykelleden Mälarleden och vandringsleden Upplandsbroleden går över bron. 

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

2010. 

4.5.8. 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 9. Sundet är muddrat i mitten med en ränna på cirka fyra 

meters djup. 

 

 Ledverken med fästet för f.d. järnvägbron 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 förekommer vattenpest, nate och axslinga.  
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Det totala tillrinningsområdet är 4 122 km2 och omfattar bland annat Fyrisån och 

Örsundaån. Sjöandelen är 4 %. 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 3 nedan.  

Tabell 3. Beräknade flöden, dygnsmedelvärden. 

 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.  

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. 

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. 
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4.5.9. Grundvatten 

Ingen grundvattenförekomst berörs av projektet. Enligt SGU:s brunnsregister finns det flera 

energibrunnar öster om broläget. Den närmaste brunnen ligger cirka 100 m öster om 

befintligt broläge. 

4.5.10. Övriga naturresurser 

Ingen jordbruksmark berörs av vägplanen. 

4.5.11. Boendemiljö och hälsa 

Boende nära trafikerade vägar kan störas och få sin hälsa påverkad av vägtrafikbuller, 

luftföroreningar och eventuella utsläpp av farligt gods vid en olycka. Störningen är beroende 

av trafikmängd, hastighet och typ av farligt gods. Riskerna och störningen minskar med 

avståndet till vägen.  

På västra sidan av bron finns en bostad som berörs. På östra sidan finns relativt tät 

bebyggelse av främst enbostadshus. 

4.5.12. Föroreningar i mark och vatten 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts längs den aktuella vägsträckan under 

slutet av 2016 och början av 2017. Sammantaget innebär resultatet av proverna i jord, 

sediment och asfalt att vissa schaktmassor från projektet inte kan hanteras fritt utan en del 

kan används med restriktioner. Förhöjda halter av bly, koppar, kobolt, krom, zink samt PAH 

har påträffats. Beroende av hur och var massorna i projektet är tänkta att användas kan det 

komma att krävas kompletterande provtagning för att veta exakta gränser för var 

föroreningarna finns innan byggskedet. 

4.6. Risk och säkerhet 

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 inte 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. 

4.7. Byggnadstekniska förutsättningar 

4.7.1. Byggnadsverk 

Bron ska vara av typen lyftsvängbro.  

Såväl sjö- som vägtrafik på befintlig väg ska kunna passera under hela byggskedet fram tills 

att den nya bron är driftsatt. 

Vägbredden över bron ska vara 12,60 m uppdelat på två körfält med bredden 3,5 m, vägren 

0,30 och 0,25 m, samt GC-bana med fri bredd 4,3 m. GC-banan anläggs på södra sidan av 

bron. Mellan GC-bana och vägbana finns plats för 0,4 m breda GCM-stöd. Den totala 

brobredden blir 12,75 m. 

Den fria höjden för sjöfarten ska vara 2,7 m över vattendragets medelvattenyta. 

Den fria öppningen i ledverket ska vid driftsatt anläggning vara minst lika som för befintlig 

anläggning, det vill säga minst 8,7 m. Under byggnationen ska den fria öppningen för 

ledverket vara minst 7,5 m. 

Anläggningen ska manövreras från ett manöverhus som önskvärt ska ligga på brons östra 

sida. Manöverhusets golv ska placeras ovan HHW 100, +2,00. Manöverhuset ska ha god 



29 
 

tillgänglighet och parkeringsmöjligheter (minst 2 platser) för personal som tjänstgör vid 

trafikledningen. Ytan vid manöverhuset ska vara asfalterad och anpassad för tunga fordon. 

Svängcentrum ska placeras på sådant sätt att det är lätt att komma till, även om bron är i ett 

öppet läge. Tillträde till svängcentrum ska ske från samma sida som manöverhuset placeras 

på.  

I stängt läge ska vägdagvatten från vägbroar och dess anslutningsvägar ledas till land för 

omhändertagande innan det leds till Mälaren. Detta i enlighet med Trafikverkets skrift 

”Renare samvete under broarna”.  

Bron utformas med strandpassager för småvilt vid båda landfästena. Vid det västra 

landfästet ska strandpassagerna ges en bredd av 2,0 meter och en höjd av 2,2 m för att även 

kunna nyttjas av det rörliga friluftslivet. Vid det östra landfästet ges strandpassagen en 

bredd av 1,0 meter och en fri höjd av 2,2 meter från manöverhuset till bron för att kunna ge 

tillträde till inspektion och underhåll av brolager. Strandpassagen vid östra landfästet ges en 

bredd av 0,5 meter för resterande delar för att fungera som passage för småvilt.    

4.7.2. Geoteknik 

Jorden på den planerade sträckan består på Upplands-Bro-sidan av fyllning på friktionsjord 

på berg. Fyllningens mäktighet varierar mellan 1 och 7 m och kan bestå av sand, grus och 

sten. I synnerhet vid gamla järnvägsbrons landfäste innehåller fyllningen större stenar och 

block. Friktionsjorden består förmodligen av morän och är upp till 4 m mäktig. Berg har 

påträffats på mellan 1 och 10 m djup.  

I sundet där planerad bro ska gå över består jorden i huvudsak av friktionsjord, sannolikt 

morän. Moränens mäktighet är upp till 11 m. Ställvis har lösare sediment påträffats i 

moränen på ca 5 m djup. Det kan vara lera eller löst lagrad sand. Rester från gamla 

järnvägsbron kan även förekomma. 

Jordprofilen på Järfällasidan består av fyllning på torrskorpa på lera följt av friktionsjord på 

berg. Fyllningens mäktighet varierar mellan 1,5 och 6 m och kan bestå av lera, sand, grus 

och sten. I synnerhet vid gamla järnvägsbrons landfäste innehåller fyllningen större stenar 

och block. Torrskorpans mäktighet är upp till 1,5 m och lerans upp till 2,5 m. 

Friktionsjorden består förmodligen av morän och är upp till 11 m mäktig. Berg har påträffats 

på mellan 1,5 och 13 m djup. 
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 Geologiska jordartskartan. 

 

4.7.3. Geohydrologiska förhållanden 

Två grundvattenrör har installerats på vardera sida om planerad bro. Inga 

grundvattennivåer har observerat på västra sidan. På östra sidan har grundvattennivån 

uppmäts till +1,0 (ca 0,9 m under befintlig markyta). 

4.7.4. Belysning 

Den befintliga belysningen i området ägs av både Trafikverket och Järfälla kommun. På 

brons östra sida äger Järfälla kommun belysningen och aktuella stolpar matas från 

belysningscentral T9261J. Denna central är belägen på Uddnäsvägen ca 100 m från infarten 

från väg 841. 

På brons västra sida äger Trafikverket belysningen och aktuella stolpar matas från 

belysningscentral 841-B. Denna central är belägen på väg 841 ca 200 m från den befintliga 

bron.  
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4.7.5. Ledningar 

Inom utredningsområdet finns el-, tele- och optokablar i mark samt i luft. På östra sidan om 

bron finns även VA-ledningar. 

 Enligt Ledningskollen har följande företag ledningar i området:  

- Skanova (Tele i mark och luft),  

- Telenor (Opto) 

- TDC (Opto) 

- STOKAB (Opto) 

- Stadsnätbolaget (Opto) 

- IP only (Opto) 

- Trafikverket (Opto, belysning) 

- E.ON (EL i mark och luft) 

- Järfälla kommun (VA-ledningar på östra sidan om bron och belysning) 

E.ON planerar och projekterar för en ny fjärrvärmeledning som delvis kommer att gå 

parallellt med ny väg och norr om befintlig bro. Byggstart för den del av ledningen som 

ligger inom Järfälla kommun är planerad till våren 2017. Den del som ligger i Upplands-Bro 

kommun anläggs senare. Samordning har skett mellan E.ON och Trafikverket så att den nya 

ledningen anpassas till den nya sträckningen av väg 841 och Uddnäsvägen.  

Edstippen har en lakvattenledning vid Stäketsundet. Lakvattenledningen är ur drift, spolad 

och pluggad.  

4.7.6. Avvattning 

Befintlig väg avvattnas i dag via öppna vägdiken och kommunala dagvattenledningar som 

har Mälaren som recipient. 

Befintlig avvattning som delvis sker via öppna vägdiken och infiltration renas till viss del. 

Det finns ingen anlagd reningsanläggning förutom öppna diken trots att vägen är tungt 

trafikerad. 
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5. Den planerade vägens och brons lokalisering 
samt utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

Ny öppningsbar bro byggs på den gamla järnvägsbanken som ligger ca 40 m söder om läget 

för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med nysträckning ca 220 m 

väster om och ca 250 m öster om ny bron. Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen 

rivs. 

5.1.1. Motiv till vald lokalisering 

Sex alternativa lägen för den nya bron har övervägts, se Figur 11. Samråd har skett med 

Järfälla kommun då kommunen är väghållare för väg 841 öster om bron samt då arbete 

pågår med en detaljplan för det område som berörs av projektet.  

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) 

och 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 

(Dp) 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). 

 

 Utredda alternativ. 
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Alternativ 1 

I alternativ 1 byggs en ny bro norr om befintligt läge. Det behövs ingen provisorisk 

broförbindelse då den gamla bron rivs efter att den nya bron tagits i drift. Med bro i nytt 

läge kan farleden hållas öppen, med undantag för kortare perioder, för all båttrafik under 

produktionstiden, ca 2 år. Ny mark tas i anspråk för hela anläggningen och innebär intrång 

på två bostadsfastigheter. Bostadshusen på båda fastigheterna riskerar att direkt påverkas 

av alternativet vilket innebär att inlösen av fastigheterna sannolikt blir nödvändig. 

Alternativet har den näst högsta produktionskostnaden av de fyra olika alternativen och är 

ca 30 % dyrare än alternativ 3. 

Alternativ 1 har valts bort av Trafikverket eftersom det innebär oskälig olägenhet. Järfälla 

kommun bedömer alternativet som svårast att genomföra och förenat med flera betydande 

nackdelar.  

Alternativ 2 

I alternativ 2 byggs en ny bro i befintligt läge. Ingen ny mark tas i anspråk annat än tillfälligt 

under byggskedet med undantag för den mark som krävs för breddning av GC-bana och 

eventuell profiljustering av vägen. Alternativet kräver att en temporär öppningsbar passage 

över vattnet och anslutningsvägar till den byggs innan den befintliga bron kan rivas och 

ersättas av en ny bro. Kostnaden för en temporär öppningsbar bro är nästan hälften så 

mycket som att bygga en permanent öppningsbar bro. Utöver detta ska till kostnaden läggas 

en stor riskpeng då det mycket sällan byggs temporära öppningsbara broar. Alternativet har 

den högsta produktionskostnaden av de fyra olika alternativen. Beroende på val av temporär 

brolösning blir alternativ 2 ca 25-55 % dyrare än alternativ 3.  

Alternativ 2 väljs bort av Trafikverket på grund av oskälig kostnad (13 § väglagen). Järfälla 

kommun bedömer alternativ 2 och 3 som de bästa alternativen.  

Alternativ 3 

I alternativ 3 byggs en ny bro på befintlig järnvägsbank. Det behövs ingen provisorisk 

broförbindelse då den gamla bron rivs efter att den nya bron tagits i drift. Med bro i nytt 

läge kan farleden hållas öppen, med undantag för kortare perioder, för all båttrafik under 

produktionstiden, ca 2 år. Ny väg byggs med goda markförhållanden på yta där järnvägen 

tidigare legat och kan anslutas till befintlig väg med god linjeföring. Den nya vägen kommer 

mycket nära Stäket 65:1 vilket medför att bullerskyddsåtgärder kommer att krävas. 

Alternativet innebär ett visst intrång i det kulturhistoriska bevakningsobjektet Stäketfläcken 

samt i det område som Järfälla kommun planerar ta fram en detaljplan för. Alternativ 3 har 

den lägsta produktionskostnaden av de fyra olika alternativen. Järfälla kommun bedömer 

alternativ 2 och 3 som de bästa alternativen. 

Alternativ 4 

I alternativ 4 byggs en ny bro söder om järnvägsbanken. Det behövs ingen provisorisk 

broförbindelse då den gamla bron rivs efter att den nya bron tagits i drift. Med bro i nytt 

läge kan farleden hållas öppen, med undantag för kortare perioder, för all båttrafik under 

produktionstiden, ca 2 år. Den nya vägen kommer något längre från fastigheten 65:1 och 

övrig bebyggelse norr om väg 841 jämfört med alternativ 3.  

Komplikationer vid grundläggning av ny bro undviks då ingen gammal grundläggning finns 

i läge för alternativ 4. Alternativet innebär ett intrång i det kulturhistoriska 

bevakningsobjektet Stäketfläcken, båtklubbens område, samt i det område som Järfälla 

kommun planerar ta fram en detaljplan för. De geotekniska förhållandena är sämst för detta 

alternativ.  
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Alternativ 4 har den näst lägsta produktionskostnaden av de fyra olika alternativen och är ca 

8-13 % dyrare än alternativ 3 då alternativet kräver en längre bro.   

Järfälla kommun noterar att alternativ 4 är att föredra för fastigheten Stäket 65:1 och vissa 

övriga fastigheter norr om vägen men att alternativet påverkar befintliga avtal med 

båtklubbarna i området, samt påverkar hur området kan nyttjas i framtiden för rekreation, 

strandpromenader mm.  

Sammanfattning vald lokalisering  

Järfälla kommun anser utifrån ett markägar- och planeringsperspektiv att alternativ 2 och 3 

är de bästa vägsträckningsalternativen. 

I en sammanvägd bedömning finns det för Trafikverket ingen grund för att välja ett dyrare 

alternativ vilket innebär att alternativ 3 väljs. 

5.2. Alternativa utformningar som studerats 

5.2.1. Val av brotyp 

Med hänsyn till farleden behöver den nya bron vara öppningsbar. Två typer av broar har 

övervägts i ett tidigare skede (samrådsunderlag, Trafikverket 2016-02-05); 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 

klaffkammare skulle behöva byggas i vattenområdet. Brons intrång i vattenområdet skulle 

därmed ökas, vilket i detta fall inte bedöms vara möjligt med hänsyn till framtida vatten-

flöden. En klaffbro kostar cirka 50 % mer än en lyftsvängbro. Underhållskostnaden för 

klaffbron med dubbla maskinutrustningar 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.   

5.2.2. 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. 
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5.3. Val av utformning 

5.3.1. Väg 

Planerad ny väg vid Stäket kommer att förläggas mellan sektion 0/050 – 0/760, se 

illustrationskarta 101T0101.  

Den största delen av vägen på västra sidan bron kommer att utföras i skärning. De sista ca 

60 metrarna närmast bron kommer att utföras på bank. En profiljustering genomförs där ny 

och gammal väg ska anslutas på västra sidan om bron.  

På östra sidan bron anläggs ny väg delvis på den befintliga gamla banvallen som sänks förbi 

fastighet Stäket 65:1.  

Väg 841 utformas olika på västra sidan respektive östra sidan om bron, se Figur 12-15.  

 Vägbanan föreslås få samma sektion på båda sidor om bron, 2 x 3,5 m körbana + 2 x 

0,25 m vägrenar, vilket totalt blir 7,5 m.   

 Vägbanan på bron föreslås få en sektion på 2 x 3,5 m körbana + 0,3 m vägren.  

Totalt 7,3 m vägbana. Vägren 0,25 m ingår i skiljeremsan mot GC-bana. 

Utmed hela sträckan anläggs en 4,3 m bred GC-bana på södra sidan av väg 841. GC-banan 

skiljs åt med skiljeremsa av asfalt och vägräcke på den västra sidan ny bro och med 

skiljeremsa i form av grönyta på den östra sidan.  

På bron avskiljs GC-banan från väg 841 med 0,4 m breda GCM-stöd (stöd av betong för 

separering av biltrafik från gång-, cykel- och mopedtrafik) med reflexstolpar alternativt 

eftergivligt räcke. 

Gångbana anläggs på norra sidan väg 841 på delen mellan Uddnäsvägen och gränsen för 

vägplan. Gångbanans bredd varierar mellan 1,2 m och 2 m. 

Bredden på stödremsorna är normalt 0,25 m men är 0,75 m där vägräcken behövs.  

Total belagd bredd på vägbana är 7,5 m och 4,3 m på GC-banan. 

 

 Typsektion på ny väg väster om ny bro, Upplands-Bro kommun. SR=stödremsa, 

VR=vägren och CL=centrumlinje. 
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 Typsektion på väg och GC-bana med skiljeremsa (grönyta) öster om ny bro, Järfälla 

kommun. SR=stödremsa, VR=vägren och CL=centrumlinje. 

 

 

 Sektion på väg, GC-bana med skiljeremsa och gångbana öster om ny bro, Järfälla 

kommun. SR=stödremsa, VR=vägren och CL=centrumlinje 

 

Total bredd på vägbana och GC-bana på nya bron är 12,60 m (7,3+5,3 m), se Figur 15. 

 

 Typsektion på bro. VR=vägren och CL=centrumlinje 

 

Linjeföringen för plan- och profilgeometri uppfyller kraven för dimensionerande hastighet 

60 km/tim enligt VGU (Vägar och gators utformning) 2015:086.  

I kurvorna på vägen ökas vägbredden med bestämda mått enligt VGU. Breddökningen 

jämnas ut på en sträcka både före och efter kurvan. 

Sidoområdet består av vägslänter med lutning 1:3 eller flackare och där vägräcken monteras 

får släntlutningen vara som mest 1:2. Övergångar mellan olika släntlutningar sker på en 

längre sträcka för att få en mjuk och jämn släntövergång. 
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Dikesbotten är minst 0,50 m bred för att minska igensättning och behov av rensning men 

även för att få en viss fördröjning av vägdagvattnet.  

Närmare bron, på västra sidan, breddas vägdiket ut till 2 m och utförs som semipermeabla 

diken med fördröjningsvallar 0m ca 0,10 m över normala dikesbotten.   

Samma princip utförs på östra sidan fast där enbart på södra vägdiket närmast bron. 

På norra sidan om väg 841 kommer kantsten sättas längs vägen på en kortare sträcka öster 

om bron så att vägdagvattnet inte rinner ner i vägbanken utan istället rinner ner i grönytan 

mellan ny väg och ny GC-bana. Med kantsten undviker man onödigt stor fyllningsvolym i 

viken mot Stäketborg vilket det annars blir med ett bankdike.  

Dikesdjupet är vid sektion med bank minst 0,50 m och vid jordskärning minst 0,30 m under 

terrassbotten. 

Bakslänterna på diken lutar max 1:2 och släntavrundning utförs mot befintlig mark vid både 

bankslänter och jordskärning.  

På Uddnäsvägen föreslås ett alternativ där körbana åtskiljs från gångbana med kantsten. 

Vägbanan förslås bli 7 m bred med 2*0,25 m vägren, vilket totalt blir 7,5 m. Gångbanan på 

norra sidan om Uddnäsvägen förslås bli 2 m bred.  

Linjeföringen för plan- och profilgeometri uppfyller kraven för dimensionerande hastighet 

60 km/tim enligt VGU (Vägar och gators utformning) 2015:086.  

I första kurvan på Uddnäsvägen, norr om anslutningen mot väg 841, föreslås en 

kurvbreddning med 2 m, enligt VGU, på grund av att radien endast är 30 m. Breddökningen 

jämnas ut på en sträcka både före och efter kurvan. Detta gör att vägbredden på 

Uddnäsvägen kommer att variera. 

 

 Sektion Uddnäsvägen, Järfälla kommun.  

 

På västra sidan ny bro, i ca sektion 0/190, föreslås en ny enskild anslutning på norra sidan 

av väg 841, se Figur 17. Anslutningen leder till fastigheten Stäket 1:18. Dimensionerande 

fordon för den anslutningen har varit tung lastbil (LBn). Den nya enskilda vägens slutgiltiga 

läge och utformning fastställs genom lantmäteriförrättning.   
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 Enskild anslutning på västra sidan om ny bro. 

 

På östra sidan om ny bro föreslås Uddnäsvägen få en dragning på norra sidan om väg 841 

och ny anslutning till väg 841, ca sektion 0/570. Boggiebuss (Bb) har använts som 

dimensionerande fordon för anslutningen mellan väg 841 och Uddnäsvägen. Anslutningen 

leder in till ett stort bostadsområde. En enskild väg föreslås anslutas mot Uddnäsvägen ca 

30 m norr om korsningen väg 841/Uddnäsvägen. Dimensionerande fordon för den 

anslutningen har varit oljebil/sopbil (Los). Den nya enskilda vägens slutgiltiga läge och 

utformning fastställs genom lantmäteriförrättning.   

I ca sektion 0/665 på östra sidan vägen föreslås att anslutningen av Värdshusvägen på södra 

sidan väg 841 breddas upp. Anslutningen leder till nya brons manöverhus, fastigheten 

Stäket 52:1 och båtklubben. Dimensionerande fordon för den anslutningen har varit 

boggiebuss (Bb).  
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 Nya anslutningar på östra sidan om ny bro. 

 

På den nya brons östra sida rivs befintliga busshållplatser och ersätt med två nya 

fickhållplatser på väg 841. Fickhållplatserna utformas enligt Figur 19 och 20. 

 

 Fickhållplats i plan. 

 

 Fickhållplats med upphöjd plattform, typsektion. 
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5.3.2. Byggnadsverk 

Ny bro utformas med en fast tillfartsbro på västra sidan och med en öppningsbar brodel av 

typen lyftsvängbro, som avslutas med ett landfäste på östra sidan. Svängstödet och 

manöverhuset har placerats öster om farleden. De starkaste argumenten för denna placering 

är: 

• Snabbare åtkomst till brons svängstöd om bron fastnat i öppet läge då tekniker kan antas 

anlända österifrån.    

• Enklare anslutning till manöverhus med tillfartsväg. 

• Enklare anslutning till VA för manöverhus. 

• Enklare anslutning för elkraft. 

Den fasta bron är 16 m med ett brospann. Den öppningsbara brodelen är 38,5 m och består 

av två brofack med 21 m respektive 17,5 meters spännvidd. Den teoretiska spännvidden för 

fast och öppningsbar brodel blir 54,5 m. 

För att kunna uppfylla kravet på att såväl befintlig som ny bro ska kunna vara i drift 

samtidigt roteras bron moturs vid öppning vilket ger en öppningsvinkel på 104 grader. Det 

är möjligt att vända rotationsriktning på bron efter att befintlig bro rivits. Detta skulle ge en 

snabbare manövertid för att öppna och stänga bron.  

Den öppningsbara bron utförs med rostskyddsmålade stålbalkar med stålfarbana. Detta har 

valts framför att utforma den öppningsbara bron av rostfritt stål eller rosttrögt stål. Motivet 

är att en LCC-analys har visat på en lägre LCC-kostnad för rostskyddsmålat stål jämfört med 

de andra undersökta alternativen. Motivet till att utforma den öppningsbara bron i stål är att 

detta ger än lägre vikt jämfört med en samverkansbro. Den lägre vikten medför ett mindre 

maskineri vilket medför en lägre LCC-kostnad. 

Tillfartsbron föreslås vara en balkbro med betongfarbana och lämpligen en samverkansbro 

med stålbalkar. Motivet till att välja en samverkans bro framför en betongbro är att en 

samverkansbro är enklare att producera över fritt vatten. 

Bron väljs att manövreras med elektriska motorer. Hydraulisk drift har valts bort av två skäl. 

Dels är eldriften att föredra ur en miljöaspekt då risken för oljeläckage är mindre. Dels har 

ett maskineri med eldrift en lägre underhållskostnad än ett maskineri med hydraulisk drift.  

För att få access till vridcentra när bron är öppen byggs en separat inspektionsbrygga från 

det östra landfästet till svängcentrum. Inspektionsbryggan ges en fri bredd av 1,0 m. 

Inspektionsbryggan ansluter även till det östra ledverket för att möjliggöra service av teknisk 

utrustning placerad där.  

För att kunna underhålla brolager vid det västra upplaget för den öppningsbara bron byggs 

en trappa från bron till det västra ledverket.   

Inspektionsbryggan som leder till svängstödet förses med ett skalskydd vid 

inspektionsbryggans anslutning mot land. Skalskyddet föreslås utformas med en låsbar 

gallerdörr kompletterad med ett klätterskydd. Trappan som leder ner från bro till det västra 

ledverket förses med ett skalskydd, förslagsvis i form av en låsbar gallerdörr. Syftet med 

skalskydden är dels att minska risken för personskador vid broöppning, dels att minska 

risken för skadegörelse.   

Avvattning av bron sker med ytavlopp och hängrännor vilka placeras så att det är möjligt att 

rensa och spola ur dessa.  
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Alternativet att bygga in hängrännorna så att dessa döljs i bron har valts bort då denna 

lösning skulle försvåra driften. Hängrännorna leder vattnet till vägdiken med 

fördröjningsyta och katastrofskydd.  

Ledverken utformas för att kunna absorbera den totala påkörningskraften. Detta medför att 

ledverken utförs med en deformationszon mot bropelarna. Att istället dimensionera pelarna 

för påkörningskrafter har valts bort då detta skulle ge större bottenplattor vilket skulle 

inverka på farledens bredd under byggnationen av bron. Den valda konstruktionen minskar 

också risken för dyrbara reparationer, varför LCC-kostnaden bedöms bli lägre.  

Svängbron utformas med erforderlig spännvidd för att inte inkräkta på farleden i öppet läge. 

Detta i kombination med deformationszonen för ledverk medför att den öppningsbara bron 

utformas med en spännvidd av 21 m. Den öppningsbara bron har av kostnadsskäl utformats 

så kort som möjligt.  

Den södra sidan av det östra landfästet utförs med förlängd vingmur och stödmur. 

Inspektionsvägen från manöverhuset till landfästet utförs som en grusad gång på brokonen. 

Alternativet att utföra brokonen utan förlängd vingmur och stödmur skulle resultera i en 

väsentligt större brokon men det har valts bort, dels av ekonomiska skäl, dels av miljö- och 

landskapsarkitekturskäl. Ett tredje alternativ att utforma inspektionsvägen från 

manöverhuset till landfästet med en spång som vilar på konsoler infästa i vingmuren och 

stödmuren har övervägts. Detta alternativ har valts bort då det skulle kräva en lägre 

grundläggningsnivå av ändstöd och stödmurar. Dessutom skulle det alternativet erfordra 

mer underhåll än med den valda lösningen.    

Konstruktionshöjden är förslagen till 1,6 m inklusive beläggning och tvärlutning. 

Beläggningen på den öppningsbara bron utgörs av en tunn akrylatbeläggning. Vald profil för 

vägen har i första hand valts utifrån profil för befintlig bank. Vald profil tillsammans med 

föreslagen konstruktionshöjd innebär att kravet på fri höjd över medelvattenytan 

överträffas.  

Grundläggningen för svängstöd föreslås utföras med slagna stålrörspålar. Grundläggning av 

övriga stöd och landfästen föreslås utföras med plattgrundläggning på packad fyllning över 

befintligt jordlager av morän. Grundläggningsmetoden medför att risken för konflikt med 

eventuell kvarlämnad pålning från den tidigare järnvägsbron är liten.  

Släntlutningar vid bron blir 1:2 vilket är något flackare än vad som krävs tekniskt. Detta i 

syfte att ge en mjukare landskapsbild. 

Bron och marken vid östra landfästet utformas för att ge ett enkelt tillträde till underhåll av 

brolager för den öppningsbara bron. Taket i svängstödet förses med manlucka. En grusad 

gångväg läggs från manöverhuset till det östra landfästet. Tillgång till den västra änden av 

den öppningsbara bron ges med en trappa från bron ner till ledverket.  

Manöverhuset placeras i anslutning till en befintlig vändplats. Nya manöverhuset hamnar 

cirka 3 m från befintlig vägkant och med en golvnivå på cirka +2,10. 

5.3.3. Gestaltning 

Det viktigaste gestaltningsmålet i detta projekt är att integrera den nya bron i det dramatiskt 

kuperade landskapet samt till bebyggelsen på Järfällasidan. 

Ett läge/profil, så lik som befintlig, har eftersträvats för att bevara sambanden på båda sidor 

om sundet och överblickbarheten i landskapet.  

Målet är att den nya bron smälter in i landskapet snarare än att den framhävs. 

Profilen på bron är styrd av kravet på fri höjd över medelvattennivån (+2,7 m över 

medelvattennivån), krav på en öppningsbar del av bron samt läget av svängcentrum. 
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5.3.4. Geoteknik 

Den planerade vägen går på Upplands-Bro sidan i skärning eller i befintlig markhöjd på 

fastmark. Detta föranleder inga geotekniska förstärkningsåtgärder för den planerade vägen.  

Den planerade brodelen går över vatten och i huvudsak fast friktionsjord på berg. Samtliga 

stöd utom det östliga landfästet kan grundläggas på plattor på packad fyllning i den fasta 

friktionsjorden. De geotekniska förhållandena för det östra landfästet är lite osäkert. 

Undersökningar antyder att ett tunt lager med lös lera kan finnas där. Om detta lager ligger 

ytligt kan plattgrundläggning ske under detta lager. I annat fall måste landfästet 

grundläggas på pålar. Det kan i så fall behövas borrade stålpålar för att kunna ta sig igenom 

den blockiga och fasta friktionsjorden ner till berg. 

Den planerade vägen går i låg skärning över mark med tunt lerlager eller i befintlig mark/låg 

bank på fastmark. Detta föranleder inga geotekniska förstärkningsåtgärder. 

5.3.5. Geohydrologiska förhållanden 

I grundvattenröret på Upplands-Bro sidan har inga grundvattennivåer kunnat uppmätas. 

Upprepade mätningar har visat att röret varit torrt ner till nivå +12,5 (ca 1 m under 

markytan). Röret har hamnat mitt på ett bergkrön (s.k. vattendelare), så grundvattennivån 

är här troligen obefintlig.  

Grundvattenröret på Järfälla sidan har uppmätts till nivå +1,0 (ca 0,9 m under markytan). 

Det medför att om grundläggningen för östra landfästet ska utföras i torrhet, behövs 

vattentät spont. 

5.3.6. Belysning 

Den befintliga belysningen inom vägområdet på väg 841 tas ur bruk och rives. Belysningen 

av väg- och GC-bana för den nya bron vid Stäket ska ske med belysningsstolpar. Placeringen 

av stolparna ska ske så att endast en stolpe monteras på den roterande klaffen.  

De belysningsnivåer som ska uppfyllas enligt VGU är följande:  

 För belysning på bro: C3 

 För belysning av väg 841: M4 

 För belysning av Uddnäsvägen: M4 

 För GC-väg: P2 

 För separat gångväg vid norra busshållplats: P3 

 För busshållplatser ska samma vägklass som resterande väg användas: M4 

Den nya belysningsanläggningen på Järfällas sida matas från befintlig central T9261J. 

Denna ägs av Järfälla kommun. Den nya belysningsanläggningen på Upplands-Bro sida av 

bron samt på bron ska matas från befintlig belysningscentral 841-B. Denna ägs av 

Trafikverket.  
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5.3.7. Ledningar 

Befintliga ledningar/kablar i mark och luft påverkas väster om bron av profilsäkningen av 

väg 841, tillfällig byggväg samt justerad anslutning av enskild väg som ansluter till väg 841 

från norr. Väster om bron påverkas befintliga ledningar av väg 841 och Uddnäsvägens i dess 

nya lägen. I dessa konfliktpunkter behöver de befintliga ledningarna anpassas till den nya 

vägen. Trafikverket kommer i dialog med ledningsägarna att klargöra de nya 

förutsättningarna för ledningarna i området samt upprätta avtal med ledningsägarna 

gällande berörda ledningar. Se avsnitt 4.7.5 för sammanställning av ledningsägare med 

anläggningar i området. 

Nya trummor anläggs för nya väganslutningar samt korsning av ny vägbank. 

En fjärrvärmeledning är planerad att byggas innan vägombyggnaden. Planläget är anpassat 

till den planerade ombyggnaden av väg och bro. 

5.3.8. Avvattning 

Västra sidan avvattnas med vegetationsklädda diken. För att förbättra rening och 

fördröjning av avrinnande vägdagvatten förses dikena med semitäta trösklar. Trösklarna 

fördröjer avvattningen vilket möjliggör sedimentation och infiltration samt ökar 

reningsgraden. Genom vallarna 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.  

Östra sidan avvattnas med vegetationsklädda diken och dagvattenledningar med brunnar. 

som ansluts till katastrofskydd innan utsläpp till Mälaren. Katastrofskyddet utgörs av en 

oljeavskiljande anordning som kan avskilja 800 l olja.  

En mindre del av vägdagvattnet från den östra sidan kommer att avledas till det kommunala 

dagvattennätet.  

Svängbron avvattnas via rännor till den östra och västra sidans avvattningssystem. 

5.4. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs 

5.4.1. Skyddsåtgärder avseende buller 

Sk 1 Erbjudande om bullerskyddsåtgärder 

Bostäder men inga skolor, vårdlokaler, kontor, hotell eller naturområden med låga 

bakgrundsnivåer berörs av ombyggnaden. Vilken eller vilka byggnader på respektive 

fastighet som föreslås erbjudas bullerskyddsåtgärd kommer att framgå av plankartan som 

tas fram till vägplanens granskningshandling. Bullerskyddsåtgärder som erbjuds fastigheter 

utanför vägområdet redovisas i 0.  

Föreslagna fastighetsnära bullerskyddsåtgärder avser de bostadsrum i respektive byggnad 

som beräknas få nivåer över riktvärdena, vilket innebär att det kan bli aktuellt med 

exempelvis fönsteråtgärd på en fasad men inte på andra. Omfattningen av fastighetsnära 

bullerskyddsåtgärder för respektive fastigheter utreds och beslutas i detalj i ett senare skede. 

Föreslagna uteplatsåtgärder avser en bullerskyddad uteplats per fastighet. 
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Tabell 4. Bostadsfastigheter utanför vägområdet som erbjuds bullerskyddsåtgärder. Vilken eller 

vilka byggnader på respektive fastighet som föreslås erbjudas åtgärder framgår av 

plankartan som tas fram till vägplanens granskningshandling. 

Fastighet Erbjudande bullerskyddsåtgärder 

Upplands-Bro Stäket 1:16 (hus 2) 
Klargörs i senare skede 

Järfälla Stäket 65:1 
Klargörs i senare skede 

Järfälla Stäket 79:1 
Klargörs i senare skede 

Järfälla Stäket 84:3 
Klargörs i senare skede 

Järfälla Stäket 84:8 (hus 2) 
Klargörs i senare skede 

Järfälla Stäket 84:9 
Klargörs i senare skede 

Järfälla Stäket 84:10 
Klargörs i senare skede 

 

5.4.2. Skyddsåtgärder avseende naturmiljö 

Sk2 Strandpassage för fauna och friluftsliv 

Strandpassage för medelstora däggdjur och friluftsliv anordnas under bron på västra sidan. 

Passagen ska ha en bredd om minst 2 m vid medelvattenflöde.   

Sk3 Faunapassage 

Strandpassage för medelstora däggdjur anordnas under bron på östra sidan. Passagen ska 

ha en bredd om minst 0,5 m vid medelvattennivå. 

Sk4 Vägkantsflora 

Avbaningsmassor från torrängsområdet på östra sidan tas till vara och nyttjas för täckning 

av nya slänter m.m. kring vägen. 

5.4.3. Åtgärder för rening och katastrofskydd för vägdagvatten 

Skyddsåtgärder vidtas för att skydda ytvattnet i Mälaren från föroreningar från vägtrafiken 

(Sk5). Vägdagvatten fördröjs och renas i vegetationsklädda diken med semipermeabla 

trösklar, som också fungerar som katastrofskydd vid miljöfarliga utsläpp. Ett utsläpp om 

800 l ska kunna innehållas. Annan lösning med motsvarande funktion kan också bli 

aktuellt. 
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

6.1.1. Framkomlighet 

Framkomligheten blir god för alla trafikantslag i och med att den nya bron blir bredare och 

att en ny GC-bana med god standard anläggs över bron. Risk för stopp för sjö- och vägtrafik 

till följd av störningar vid drift av bron minskar. 

6.1.2. Tillgänglighet 

Föreslagna åtgärder bedöms medföra god tillgänglighet för bilister, tung trafik och 

kollektivtrafiken. För oskyddade trafikanter blir det en förbättring då det i dagsläget endast 

finns en gångbana som är 1 m bred på bron. 

6.1.3. Trafiksäkerhet 

En bredare bro, ny GC-bana och nya fickhållplatser medför en förbättring av 

trafiksäkerheten för både fordonstrafiken och oskyddade trafikanter.  

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Den nya bron medför bättre förutsättningar för ett längre sammanhängande cykelstråk och 

en höjning av vägstandarden vilket är positivt för både lokal och regional samhälls-

utveckling. 

6.3. Landskapsbild 

Konsekvenser för landskapsbilden av valt broläge medför att den nya bron utgör ett nytt 

inslag men ändå ”smälter in” i det kuperade landskapet snarare än att den framhävs. 

6.4. Miljö och hälsa 

6.4.1. Allmänt 

Som tidigare noterats har denna vägplan av länsstyrelsen inte bedömts antas medföra 

betydande miljöpåverkan varför någon miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att 

upprättas. Istället redovisas vägplanens bedömda miljökonsekvenser i detta dokument. 

Konsekvenserna av vägplanen jämförs mot nuläget. Något nollalternativ, det vill säga att 

projektet inte genomförs, är inte aktuellt i detta projekt då det skulle innebära att bron inom 

ett antal år skulle behöva tas ur bruk utan att ersättas. 

6.4.2. Kulturmiljö 

Effekter och konsekvenser av vägprojektet  

Länsstyrelsen har 2017-04-25 per mejl meddelat att en milsten på västra sidan ska vara kvar 

i befintligt läge om det inte finns risk att den kan skadas vid anläggningsarbetet. 

Fornlämningen vid Stäketfläcken på östra sidan berörs av vägplanen. 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 

projektet. 

Åtgärder 

Samråd med länsstyrelsen avseende påverkan på fornlämningar. Vidare arkeologiska 
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åtgärder i enlighet med vad länsstyrelsen beslutar. Milstenen märks ut under byggskedet för 

att minimera risk för skada.  

Sammantagen bedömning  

Utifrån kända värden bedöms konsekvensen för kulturmiljön som obetydlig eller liten 

negativ.  

6.4.3. Naturmiljö 

Effekter och konsekvenser av vägprojektet  

Den nya vägdragningen kommer att beröra två områden med påtagliga naturvärden som 

delvis tas i anspråk.  

På västra sidan tas ett område med blandskog delvis i anspråk av den nya vägen.  

Områden har enligt naturvärdesinventeringen påtagliga naturvärden med många trädarter 

och inslag av stående och liggande död ved. Bland skyddsvärda arter finns ask, alm och 

blåsippa. 

På östra sidan berörs den före detta järnvägsbanken med omnejd som enligt naturvärdes-

inventeringen har en torrängsflora med påtagliga naturvärden. Området kommer delvis tas i 

anspråk 

I och kring vägplaneområdet finns skyddsvärda och hotade arter. Mellan nya och gamla 

vägdragningen på västra sidan finns en asp med uppgift från 2010 om förekomst av mistel. 

Mistel är en skyddad art enligt 8 § artskyddsförordningen (2007:845). Misteln har inte 

påträffats vid eftersök 2017. 

Genom de faunapassager som anläggs under bron längs båda stränderna kommer 

barriäreffekten av vägen att minska vilket är positivt för faunan i området. 

Förslag åtgärder 

Stående och liggande död ved som berörs i område 1 på västra sidan om bron (figur 8) tas 

om hand och flyttas till lämplig plats i närområdet. Avverkat virke i området tas om hand 

och placeras som faunadepå på lämplig plats i närområdet. Se vidare Trafikverkets 

Temablad natur Död ved. 

Avbaningsmassor från torrängsområdet i område 3 på östra sidan tas till vara och nyttjas för 

täckning av slänter m.m kring väganläggningen. Se vidare Trafikverket publikation 2011:140 

Växtlighet i vägmiljö. 

Sammantagen bedömning  

Konsekvensen för naturmiljön bedöms som liten negativ genom de områden med påtagliga 

naturvärden som tas i anspråk under byggtiden och liten positiv genom de nya 

strandpassager som anläggs.  
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6.4.4. Mark och vatten 

Effekter och konsekvenser av vägprojektet  

Bredare körbanor och separat GC-bana 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 under byggtiden, men genom de anpassningar och 

skyddsåtgärder som vidtas kommer denna risk vara liten. 

Den nya bron kommer att dämma ungefär lika mycket som den befintliga bron vilket 

innebär att risken för översvämning uppströms inte kommer att öka utan eventuellt minska. 

Åtgärder 

Vägdagvatten från bron avleds till närliggande dike för vidare rening och fördröjning och 

passage genom katastrofskydd. 

Vägdagvatten renas i fördröjs i vegetationsklädda diken. För att öka infiltrationen och 

minska direktavrinning förses dikena med semipermeabla vallar. 

Sammantagen bedömning  

Konsekvensen för mark och vatten bedöms som liten negativ under byggtiden och liten 

positiv när byggnationen är klar. 

6.4.5. Boendemiljö 

Effekter och konsekvenser av vägprojektet  

Bullerberäkningar har genomförts för att bedöma vilka konsekvenser som uppkommer i och 

kring närliggande bostäder. Bullerberäkning är gjord för nuläge, nollalternativ (uppräknad 

trafikmängd med väg i befintligt läge) samt vägplanens förslag, se bullerutbredningskartor 

bilaga 1. För nollalternativ och planförslag har trafikmängden räknats upp till 2040. Se 

redovisning i tabell 1 i avsnitt 4.2 ovan.  

Vägplanen medför en begränsad förändring av ljudnivåerna utomhus för majoriteten av 

bostadshusen längs sträckan jämfört med nollalternativet. Riktvärdena för utomhusnivå 

kommer inte att uppfyllas fullt ut men överskridandena är huvudsakligen små. En bostad får 

vägen på motsatt sida vilket förändrar störningsbilden. Genom de bullerskyddsåtgärder som 

erbjuds och som ingår i planen kommer bullernivåerna inomhus att minska så att gällande 

riktvärden inomhus uppfylls. Motsvarande kommer att gälla för skyddad uteplats där sådan 

åtgärd erbjuds för att uppfylla riktvärdet. 

I Tabell 5 redovisas en sammanställning av bullerberörda bostadshus som ligger nära eller 

överskrider riktvärden för respektive beräkningsfall. Riktvärdena 55 dBA ekvivalent nivå 

respektive 70 dBA maximal nivå utomhus tillämpas vid om- och nybyggnad av väg vilket 

detta projekt klassas som. Dessa värden kan jämföras med de åtgärdsnivåer som Trafik-

verket tillämpar vid bullerskyddsåtgärder längs befintliga vägar och järnvägar som är 65 

dBA ekvivalent nivå utomhus, 40 dBA ekvivalent nivå inomhus och 55 dBA maximal nivå 

inomhus. 
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Tabell 5. Sammanfattande resultat av utförda bullerberäkningar för vägplanen. Röda fält 

markerar beräknade värden som överskrider riktvärde för buller utomhus. Riktvärdena 

tillämpas vid om- och nybyggnad av väg.  

 Nuläge Nollalternativ 
Planförslag 
utan åtgärder 

 

Utomhus vid 
fasad 

Utomhus vid 
fasad 

Utomhus vid 
fasad 

Fastighet 
Leq 
dBA 

Lmax 
dBA 

Leq 
dBA 

Lmax 
dBA 

Leq 
dBA 

Lmax 
dBA 

Upplands-Bro kommun: 

Stäket 1:16 hus nr 1 46 66 49 66 47 65 

Stäket 1:16 hus nr 2 48 67 51 67 51 72 

Järfälla kommun: 

Stäket 1:130 42 58 46 58 48 60 

Stäket 65:1, fasad mot väst 51 73 55 73 56 72 

Stäket 65:1, fasad mot syd 46 64 49 64 61 79 

Stäket 65:1, fasad mot öst 54 76 58 76 56 75 

Stäket 65:1, fasad mot norr 56 77 60 77 53 75 

Stäket 73:3 36 48 40 48 37 47 

Stäket 73:4 43 61 46 61 48 61 

Stäket 73:6 39 60 43 60 44 60 

Stäket 79:1 54 73 58 73 58 73 

Stäket 79:2 50 67 53 67 54 67 

Stäket 84:3 55 76 58 76 55 75 

Stäket 84:4 44 58 48 58 49 60 

Stäket 84:5 48 63 51 63 51 64 

Stäket 84:6 50 65 54 65 52 64 

Stäket 84:7 50 66 53 66 53 65 

Stäket 84:8 hus nr 2 52 68 56 68 56 67 

Stäket 84:10 58 82 62 82 58 83 

 

Åtgärder 

Utredning om möjliga bullerskyddsåtgärder har genomförts. Därvid har konstaterats att 

vägnära åtgärder (bullerskyddsskärmar eller bullerskyddvallar) inte är ekonomiskt rimliga 

att genomföra då det endast är enstaka bostäder som skulle skyddas. Terrängförhållandena 

medför att det också finns tekniska svårigheter att anlägga skydden.  

Vidare utredning sker av vilka fastighetsnära bullersskyddsåtgärder som ska ingå i 

vägplanen. Dessa omfattar normalt fönster- och/eller fasadåtgärder samt åtgärd för att 

skydda en uteplats per bostad. I utredningsarbetet ingår inventering av berörda bostäder. 

Vilka hus som preliminärt avses erbjudas fastighetsnära bullerskyddsåtgärder redovisas på 

vägplanens illustrationskarta 101T0101. 

Sammantagen bedömning  

Flytt av vägen medför ökat trafikbuller vid någon bostad och sänkta nivåer vid andra 

bostäder. Genom de fastighetsnära åtgärder som erbjuds kommer Trafikverkets riktvärden 

för bullernivåer inomhus att kunna uppnås. Motsvarande gäller där åtgärd kommer att 

erbjudas för skyddad uteplats. 
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6.5. Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning) 

Den nya bron blir bredare och inkluderar en bredare GC-bana vilket medför bättre 

framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för alla trafikantslag.  

Risk för stopp för sjö- och vägtrafik till följd av störningar vid drift av bron minskar med den 

nya bron. 

Efter ombyggnaden kommer utbredningen av vägtrafikbuller att ändras något jämfört med 

nuläget. Genom erbjudande om fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer Trafikverkets 

riktvärden för buller inomhus och vid skyddad uteplats att uppfyllas vid närbelägna 

bostäder. 

Strandpassager för medelstora däggdjur anordnas under bron på båda sidor vilket minskar 

risken för viltolyckor. 

6.6. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

Upplands-Bro kommun har tagit fram ett planprogram för Norra Stäksön med syftet att 

utreda lämpligheten för att planlägga för ny bebyggelse på Norra Stäksön. Ett planprogam 

har tagits fram och planprocessen pågår. Eftersom utredningsområdet finns norr om bron 

för E18 bedöms inte brobytet påverkas direkt av denna exploatering. Det kan dock finnas 

framtida synergier som bör beaktas vid bytet av bro och anläggande av ny väg. Angöring till 

Norra Stäksön är tänkt att ske mot väg 841 i öster och väster på ön. Beräknad ÅDT 

(årsmedeldygnstrafik) för fullt utbyggt område beräknas bli ca 6 500 fordon varav ca hälften 

beräknas köra österut och därmed passera över bron vid Stäket. 

6.7. Väghållare 

Trafikverket är väghållare för Stäketbron och väg 841 inom Upplands-Bro kommun. 

Befintlig bro och de delar av befintlig väg 841 som ersätts av ny sträckning dras in från det 

allmänna vägnätet på västra sidan om bron. På västra sidan om bron och norr om väg 841, i 

ca sektion 0/190, föreslås ny anslutning av en enskild väg. 

På östra sidan om bron är väg 841, Uddnäsvägen och Värdshusvägen kommunala vägar. 

Järfälla kommun har, i egenskap av väghållare, medgivit att Trafikverket upprättar en 

vägplan för hela projektet, således även den del av projektet som är inom kommunens 

väghållningsområde.  

Uddnäsvägen ansluter till norra sidan av väg 841 i ca sektion 0/570. Värdshusvägen ansluter 

till västra sidan av väg 841 i ca sektion 0/665. En ny enskild väg föreslås som anslutningsväg 

till fastigheterna Stäket 84:8. 

De enskilda vägarnas slutgiltiga läge och utformning fastställs genom lantmäteriförrättning. 
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6.8. Påverkan under byggtiden 

Anläggningsarbetet kan medföra störningar för närboende samt utsläpp och annan 

påverkan på Mälarens vatten och den omgivande naturmiljön vilket kräver anpassningar, 

försiktighetsmått och skyddsåtgärder. Trafikstörningar kan också uppkomma. 

 Närboende kan störas av buller, vibrationer, damning m.m. från byggnationen. Vid 

behov får lämpliga anpassningar och skyddsåtgärder vidtas. Naturvårdsverkets 

allmänna råd om byggbuller ska följas. 

 Framkomligheten för fordon och oskyddade trafikanter kan påverkas under vissa 

perioder.  

 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 15 augusti, dvs. under den period som är 

viktigast för fiskfaunan och det övriga biologiska livet i vattnet.  

 Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att riskerna för påverkan på ytvattnet genom 

grumling eller på annat sätt minimeras. Föreskrifterna som gäller inom Östra 

Mälarens vattenskyddsområde ska följas. Arbete med rivning och anläggande av 

brofundament sker i torrhet i spontlådor. Heltäckande länsar av geotextil används 

vid behov för att avgränsa vattenområde. Grumligt vatten från länshållning och 

torrläggning släpps ut innanför heltäckande läns eller renas på annat sätt innan 

utsläpp i vattnet. Befintlig vegetation nära vattnet ska skyddas och hållas intakt där 

så är möjligt. Bar jord täcks över snarast eller skyddas med halmbalar eller annat 

material med motsvarande funktion. 

 Den primära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde inkluderar berört 

vattenområde och landområdet 50 m från strandlinjen vid medelvattenstånd. 

Övriga delar av arbetsområdet ligger inom den sekundära zonen. Hantering av 

brandfarliga vätskor, t.ex. petroleumprodukter såsom bensin, diesel, eldningsolja 

etc., får inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening. Förvaring av 

bränslen och kemikalier ska ske på ett säkert sätt.  Beredskap för hantering av 

läckage och utsläpp ska finnas. Upplag och uppställningsplatser för fordon bör inte 

förläggas inom den primära zonen. 

 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 entreprenad-

upphandlingar (TDOK 2012:93) gälla. För material och varor gäller TDOK 2012:22 

Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen. 

 Vägdikesmassor och beläggning kan vara förorenade. Utredning av detta pågår. 

Hantering ska ske med försiktighet och i enlighet med gällande lagstiftning och 

Trafikverkets riktlinjer. 

 Schakt i och lagring av befintliga väg- eller fyllnadsmassor innebär risk för spridning 

av damm och föroreningar. Starkt dammande arbeten åtgärdas genom bevattning 

eller genom att undvika att utföra dessa under blåsiga förhållanden. Trafikverkets 

riktlinjer för återanvändning, återvinning och hantering av rivningsmaterial ska 

följas. Generellt ska schaktmassor i möjligaste mån återanvändas, vilket sker i 

samråd med tillsynsmyndigheten (kommunen). Skyddsåtgärder kan komma att 

krävas vid lagring av massor.  
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7. Samlad bedömning 

7.1. Överrensstämmelse och bidrag till de transportpolitiska målen 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 

landet. Under det övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål och 

hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart 

transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra 

till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt 

bidra till ökad hälsa. 

De planerade åtgärderna bidrar till att nå funktionsmålet genom förbättrad framkomlighet, 

tillgänglighet och minskade störningar för väg- och sjötrafiken. Åtgärderna bidrar även 

positivt till hänsynsmålet med förbättrad trafiksäkerhet och ökad miljöanpassning genom 

förbättrad dagvattenhantering samt skydd för vattnet i Mälaren.   

7.2. Överrensstämmelse och bidrag till miljökvalitetsmålen 

Av de nationella miljökvalitetsmålen har de valts ut som bedömts ha betydelse för 

utvärderingen av planförslaget. Se redovisning i Tabell 6 nedan. Projektet bidrar i huvudsak 

positivt till miljökvalitetsmålen.  

 

Tabell 6. Nationella miljökvalitetsmål. 

Miljömål Vägplanen Kommentar  

Levande sjöar och 

vattendrag 

+ Bortsett från viss störning under 

byggtiden medför den nya vägen och 

bron minskad risk för påverkan av farligt 

gods och vägdagvatten. 

God bebyggd miljö + Ny lokalisering av vägen och buller-

skyddsåtgärder som erbjuds ger minskat 

trafikbuller vid flertalet närbelägna 

bostäder. 

Förbättringar för oskyddade trafikanter. 

Ett rikt växt- och djurliv +/- Vissa intrång i naturmiljö och störningar 

under byggtiden men förbättrade 

faunapassager under bron. 
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden 

8.1. Allmänna hänsynsregler  

Nedan beskrivs en bedömning hur hänsynsreglerna tillämpas i projektet.  

Bevisbörderegeln: Genom att det i vägplanen ingår en miljöbeskrivning som visar att 

verksamheten kan bedrivas i enlighet med hänsynsreglerna har kravet tillgodosetts.  

Kunskapskravet: Utöver den befintliga kunskap som inhämtats från länsstyrelsen och 

berörda kommuner m.fl. har även kunskap framkommit vid fältinventeringar, 

undersökningar och samråd.  

Försiktighetsprincipen: Vid risk för negativ påverkan på människors hälsa och miljön finns 

en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra störning. Vägplanen har anpassats och 

skyddsåtgärder vidtas för att minska eller undvika negativ påverkan på miljön och åtgärder 

vidtas för att skydda naturvärden 

Lokaliseringsprincipen: Vid utredning om placering av den nya bron har konsekvenser för 

omgivande miljö beaktats.  

Bästa möjliga teknik: Tekniska lösningar har utretts avseende markintrång, omhänder-

tagande av vägdagvatten, bullerskydd m.m.  

Produktvalsprincipen och hushållningsprincipen: Produktval och hushållning säkerställs i 

byggskedet genom Trafikverkets styrande riktlinjer. 

8.2. Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer för berört vattenområde i Mälaren kommer inte att påverkas negativt 

av projektet. De störningar som kan uppkomma är små och tillfälliga. Miljökvalitetsnormer 

för luft påverkas inte av projektet. 

8.3. Hushållning med mark och vatten  

Mark och vatten skyddas genom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken. Särskild skydd 

gäller för områden som är av riksintresse. Vägplanen berör område som är av riksintresse 

för naturvård, kulturmiljö, yrkesfiske och rörligt friluftsliv men kommer genom de 

anpassningar och skyddsåtgärder som vidtas inte medföra någon påtaglig skada på 

områdets värden.  
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9. Markanspråk och pågående markanvändning 

9.1. Vägområde för allmän väg 

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg 

med stöd av en fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat 

utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma 

över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består.  

Vidare får väghållaren tillgodogöra sig jord-och bergmassor och andra tillgångar som kan 

utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av 

vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt även om man inte har träffat någon 

ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den 

dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för 

ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om 

ersättningen avgörs i domstol.  

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar väg 841 och Uddnäsvägen samt utrymme 

för de väganordningar som ingår i vägplanen. Det nya vägområdet med vägrätt för allmän 

väg enligt denna vägplan redovisas på illustrationskarta 101T0101. 

9.2. Vägområde inom detaljplan 

Tre detaljplaner finns inom eller i angränsning till vägområdet.  

Plan Påverkan 

0139-P97/1218 Detaljplan för 

järnvägssträckan Kungsängen-Kallhäll  

På aktuellt område är i detaljplanen 

planlagd som enskild väg och berörs av ett 

intrång för tillfällig nyttjanderätt på ca 350 

m2. 

01-JÄF-1884 Stadsplan för Stäket Påverkas inte, angränsar till vägplan 

01-APL-591 Avstyckningsplan för 

Kolartorp och Tegelhagen 

Påverkas inte, angränsar till vägplan 

 

9.3. Område med tillfällig nyttjanderätt 

Mark kommer tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt, se illustrationskarta 101T0101. 

Områdena kommer att användas under byggskedet för till exempel transporter, 

uppställning av kranar och etablering. Marken kommer att tas i anspråk i samband med att 

entreprenaden startar och lämnas åter när entreprenaden är slut. Ersättning utgår även för 

detta markområde.  

Byggtiden beräknas till cirka 2 år. 
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9.4. Förändringar av väghållningsområde 

Trafikverket är väghållare för det allmänna vägnätet inom Upplands-Bro kommun samt 

Stäketbron. Järfälla kommun är väghållare för det allmänna vägnätet på östra sidan om 

bron. Trafikverket Region Stockholm och Järfälla kommun är överens om att projektet inte 

ska innebära någon förändring av väghållningsansvaret, vilket även framgår av 

samrådsmöten parterna emellan. Av samråden framgår vidare att kommunen givit 

Trafikverket i uppdrag att upprätta en vägplan för hela projektet, även del av projektet som 

är inom kommunens väghållningsområde. Inga förändringar av väghållningsområdet är 

därmed aktuellt. 

9.5. Förändring av allmän väg 

Nysträckningen av väg 841 kommer att tillkomma det allmänna vägnätet, med 

väghållarskap enligt avsnitt 9.4. Markytor som omfattas av indragning av allmän väg återgår 

till fastighetsägarna. 

9.6. Områden som undantas från förbud 

Fastställd vägplan innebär att separat dispens enligt 7 kap miljöbalken för dispenspliktiga 

åtgärder inom biotopskyddsområde (7 kap 11 § miljöbalken) eller inom strandskyddsområde 

(7 kap 15 § miljöbalken) inte krävs för de åtgärder som beskrivits i planen och redovisats på 

plankartan. 

För denna vägplan gäller att inga skyddade biotoper berörs men att arbete kommer att 

bedrivas och anläggningar uppföras inom område som omfattas av 

strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 15 § miljöbalken. Konsekvensbedömning av 

intrång i strandskyddsområde finns redovisat i avsnitt 5.5.4 ovan. 

10. Fortsatt arbete 

Trafikverket kommer att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 

miljöbalken för de delar av projektet som kommer att bedrivas inom vattenområde. Beslut 

om tillstånd kommer att kunna meddelas av mark- och miljödomstolen när vägplanen har 

fastställts och vunnit laga kraft. 

Mark- och anläggningsarbete inom den primära zonen av Östra Mälarens 

vattenskyddsområde kräver tillstånd. Detta bör i sin helhet kunna hanteras inom 

prövningen av vattenverksamheten. 

Uppförande av manöverhus kräver bygglov. Ansökan inlämnas till Järfälla kommun. 

Arbete som berör Stäketfläcken (RAÄ Järfälla 419:1) på östra sidan kan kräva ytterligare 

arkeologiska åtgärder och/eller skyddsåtgärder. Samråd ska ske med länsstyrelsen. 
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering 

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 

berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in 

sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 

som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. 

Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över planen. 

Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat synpunkter på 

vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter 

granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan 

godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas 

överklagandet av regeringen. 

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17-18 §§ väglagen 

(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om 

det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste 

följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta 

innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men 

också skyldighet, att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Mark som behövs 

permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I fastighetsförteckningen 

framgår också markens storlek (areal) och vilka som är fastighetsägare eller 

rättighetsinnehavare. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

 Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet 

och de villkor som anges i beslutet. 

 Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den 

mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

 Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

 Tillstånd ska lämnas för vattenverksamhet i enlighet med 11 kap 23 § miljöbalken 2 

punkten. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. 

På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska 

användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka 

som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda 

mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela 

fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 
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Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 

anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen.  

11.2. Genomförande 

Samrådsunderlag togs fram i februari 2016. Länsstyrelsen har 2016-06-10 beslutat att 

projektet inte medför betydande miljöpåverkan.  

Fortsatt utredning och projektering av vägplan för ny bro vid Stäket inleddes i augusti 2016. 

Vägplanens samrådshandling kommer att kommuniceras med myndigheter och berörda 

under maj-juni 2017. Vägplanens granskningshandling beräknas göras tillgänglig för 

granskning under oktober 2017. Vägplanens fastställelsehandling beräknas lämnas till 

Trafikverkets planprövning för fastställelse i våren/försommaren 2018. 

Ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för byggskedet kommer att tas 

fram. Det skickas ut för anbudsräkning när vägplanen och vattendomen vunnit laga kraft. 

Projektet kommer preliminärt att genomföras som en totalentreprenad. Byggskedet 

beräknas starta under 2020 och pågå under cirka två år.  

Tillstånd för vattenverksamhet krävs för arbete i vatten och uppförande av bro. En ansökan 

om tillstånd för detta tas fram parallellt med att vägplanen upprättas. Samråd för 

vattenverksamheten genomförs samtidigt som samråden för vägplanen. Ansökan beräknas 

lämnas till mark och miljödomstolen i Nacka i juni 2018.  

Övriga tillstånd och dispenser som behövs har angetts i avsnitt 9 Fortsatt arbete. 

11.3. Finansiering 

Kostnaden för byggnation av bron beräknas uppgå till ca 90 miljoner kr (prisnivå april 2017) 

enligt vägplanens kostnadssammanställning. Till denna kostnad tillkommer kostnader för 

projektadministration, utredning och planering, projektering, miljöåtgärder samt mark- och 

fastighetsinlösen.  

Objektet finansieras till största del via driftanslaget. 
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