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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka 

synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 

yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I 

samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. 

1. Sammanfattning 

Under arbetet med vägplanen har samråd hållits med länsstyrelsen, Järfälla och Upplands-

Bro kommuner, Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SLL (Stockholms läns landsting), 

ledningsägare, enskilda som kan bli särskilt berörda samt övriga intresserade. 

2. Planläggningsbeskrivning 

I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som 

planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara. 

Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av 

kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i 

ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka 

ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. 

Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen: 

2016-02-05, 2017-05-18 och 2017-10-30 

3. Samrådskrets 

Samrådskretsen har identifierats utifrån de sakägare som berörs direkt av projektet till följd 

av markintrång eller indirekt av projektet till följd av buller, ändrade anslutningar och andra 

förändringar eller störningar i vägens närområde. Till samrådskretsen hör även Järfälla och 

Upplands-Bro kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län, Sjöfartsverket, polis, 

räddningstjänst, ambulanssjukvården, SLL (Stockholms läns landsting, kollektivtrafik) samt 

övriga myndigheter och företag som har bedömts ha nytta av informationen. 

4. Samråd 

Samråd med berörd länsstyrelse 

Skede samrådsunderlag 

Samråd med länsstyrelsen, 2016-02-04, inför länsstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan. Projektet presenterades av Trafikverket. Under detta samråd redogjordes 

även för kommunernas hållning till projektet samt deras initiala synpunkter.  
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Skede samrådshandling 

I mejl 2016-10-21 meddelar länsstyrelsen att det i princip är OK att göra intrång i 

fornlämningarna och att göra geotekniska undersökningar men att det kommer att krävas 

samråd och eventuellt tillstånd och arkeologiska åtgärder för det kommande 

anläggningsarbetet. 

I mejl 2017-01-09 meddelar länsstyrelsen att de inte har något att erinra ur 

fornlämningssynpunkt om planerad borrning i samband med geotekniska undersökningar 

inför planerad bro och väg vid Almarestäket. 

Parallellt med framtagande av vägplanen genomförs även den process som föregår en 

ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för Stäketbron. Ett samrådsmöte avseende 

vattenverksamhet genomfördes 2017-02-15 där även Upplands-Bro kommun och 

Sjöfartsverket var representerade.  

På mötet redovisades bakgrunden till projektet, förslag på åtgärder samt tidplan för vägplan, 

tillstånd och produktion. Mycket av den information och de synpunkter som framfördes vid 

det samrådet är gällande även för vägplanen varför det samrådet inkluderas i denna 

samrådsredogörelse.  

Följande frågor/synpunkter framfördes på mötet:   

Länsstyrelsen: Vad kommer byggandet av bron att innebära? Det är viktigt att det beskrivs 

tydligt i MKB och ansökan om tillstånd. Länsstyrelsen påminner om att vattenområdet är 

upp till högsta vattenyta. 

Trafikverket: Broarna är inte detaljprojekterade än, men utformningen blir snarlik den som 

nuvarande broar har, dvs med ett svängcentrum och brostöd lika nuvarande bro. 

Länsstyrelsen: Grumling under byggskede är en viktig fråga, liksom katastrofskydd under 

byggtiden.  

Trafikverket: Krav kommer att ställas på entreprenören om uppställningsplatser samt 

skyddsåtgärder och användning av oljor och kemikalier.  

Länsstyrelsen: Vilka bedöms vara de största problemen?  

Trafikverket: Grumlingen och eventuellt buller under byggskede för boendemiljöer. Krav 

ställs på entreprenören om detta. Byggtiden beräknas bli ca 1,5 år inklusive rivning av 

befintlig bro och återställning av befintlig väg som rivs.  

Länsstyrelsen: Redovisa byggtiden för bron i ansökan om tillstånd för vattenverksamheten. 

Försiktighetsmått kan bli aktuella gällande t ex grumling. Trafikverket bör föreslå tider för 

detta.  

Trafikverket: Arbete kommer sannolikt att bedrivas inom sponter. Grumlingspåverkan 

uppstår framförallt då sponterna dras upp.  

Länsstyrelsen: Kulturmiljöfrågorna besvaras av andra parter hos Länsstyrelsen. Trafikverket 

har rutiner för samordningen av kulturmiljöfrågor med Länsstyrelsen. 
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Sjöfartsverket: Kommer farleden att flyttas för någon av broarna?  

Trafikverket återkommer med besked om detta, inklusive placering av ledverk och besked 

om muddring kommer att behövas till Sjöfartsverket så snart det är klarlagt. 

Länsstyrelsen: Var tydlig i ansökan vad det är Trafikverket ansöker om tillstånd för gällande 

vattenverksamheten. 

Upplands-Bro kommun: Gäller de högre kraven för buller, det vill säga de som gäller för 

väsentlig ombyggnad?  

Trafikverket: Ja. 

I samråd via mejl, 2017-04-25, lämnade länsstyrelsen besked om att milstenen ska vara kvar 

i befintligt läge, om det inte är risk för att den ska skadas i samband med att vägen byggs. 

Samråd med berörda kommuner 

Järfälla kommun 

Skede samrådsunderlag 

Samråd med Järfälla kommun har hållits 2016-01-14. Samrådet har genomförts för att ge en 

initial bild av projektet samt ge kommunerna en möjlighet att samplanera med andra 

intressen på aktuell plats. På mötet togs följande frågor upp: 

 Kommunen planerar att bredda GC-vägen till 4,5 meter på en cirka 500 meter lång 

sträcka innan bron och önskar en minimibredd på ny GC-väg över bron till 3,5 

meter.  

 Det kan finnas intresse från kommunen att göra vissa förändringar av vägdragning 

och korsning för gamla Enköpingsvägen. Man återkommer till Trafikverket i denna 

fråga.  

 Det finns ett stort antal ledningar i angränsande område kring bron och att ny 

fjärvärmeledning projekteras i området. 

Skede samrådshandling 

Samrådsmöten har genomförts vid ett flertal tillfällen med Järfälla kommun. Nedan 

redovisas när mötena genomfördes och vilka frågor/synpunkter som diskuteras och 

synpunkter som lämnats på mötena. 

Samrådsmöte med Trafikverket 2016-08-29 

 Sträckan tillhör regionalt cykelstråk vilket innebär att bredden på GC-vägen bör 

vara 4,3 m. Pengar finns i dagsläget endast till en 2,5 m bred GC-väg på bron och 

finansiering för ytterligare breddning måste ses över. 

 Stäketfläcken ska planläggas för att Järfälla ska kunna säkerställa allmänhetens 

tillträde till vatten. 

I övrigt diskuterades väghållarskap och namnet på båtklubben. 
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Samrådsmöte med ÅF 2016-10-12  

 Kommunen bekräftade att de önskar att gc-vägen byggs enligt regional standard 

(2,5 + 1,8 = 4,3 m) längs med väg 841. 

 Kommunen ser helst att utformningen av manöverhuset utgår från brons arkitektur 

och att den gärna får en ”teknisk” utformning. 

I samråd via mejl 2016-10-25 godkände kommunen föreslagen sektion för väg 841 på östra 

sidan om bron samt önskar kantsten mellan gc-bana och vägbana. 

Samrådsmöte med Trafikverket 2016-10-27 

 Kommunen ser gärna att inget räcke eller målad linje används för att avskilja gc-väg 
från väg utan att grön skiljeremsa används fram till någonstans runt Stäkets borg 
där kantsten tar vid som avskiljare förbi bron.  

 Kommunen vill att gc-vägen placeras på södra sidan av vägen eftersom deras 
anslutande gc-väg är på södra sidan. 

I övrigt diskuterades gräns för väghållarskap och Trafikverket redovisade fyra alternativ för 

placering av ny bro. 

I en skrivelse, daterad 2016-11-10, lämnar kommunen följande bedömning avseende de fyra 

olika alternativen för placering av ny bro: 

Sammantaget anser vi, utifrån ett markägar- och planeringsperspektiv, att alternativ 2 

(befintligt broläge) eller 3 (söder om befintlig bro) är de bästa vägsträckningsalternativen. 

Samrådsmöte  med ÅF 2017-01-24  

 Välj väglinjeföring som inte uppmuntrar till höga hastigheter, det är max 50 km/tim 

här. 

 Hastighetssänkande lösning för busshållplatserna med mittrefug önskas av 

kommunen. Dessutom sparar man en del på utrymme i anslutning till hållplatserna. 

 Gångbana samt gräsremsa (mellan körbana/cykelbana) är inte nödvändig där det är 

ont om utrymme. 

Via kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat 17-01-30 meddelar Järfälla kommun 

att kommunen avser att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåtshamn 

och viss bebyggelse in om det preliminära planområdet.   

Via Mejl 2017-01-31 svarar Järfälla kommun på frågor från projektören gällande ny 

anslutning av Uddnäsvägen, typ av busshållplatser, hantering av befintlig väg som ska 

justeras och övergå till enskild väg, grönyta mellan gång- och cykelväg samt vägbana och 

kantsten. Frågorna diskuterades vidare vid möte med Trafikverket 2017-02-16.  

Samrådsmöte med Trafikverket 2017-02-16 

 Då inga delar av vare sig nytt eller befintligt vägområde är detaljplanelagt, kan all ny 

vägrätt samt befintlig vägrätt som ska utgå genomföras i kommande vägplan. 

Trafikverket ska återställa marken där befintlig väg dras in. 
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 Kommunen förordar att anslutningen till fastigheten 84:8 blir en enskild väg genom 

lantmäteriförrättning. 

 Vid Järfälla kommuns detaljplaneläggning är det viktigt att planlägga planerat 

vägområde som allmän platsmark. 

 Beslut angående gc-vägens bredd har tagits av Trafikverket. Gc-väg projekteras med 

en bredd på 4,3 m, dvs regionalt cykelstråk. 

 Trafikverket har fattat beslut om att projektera enligt alternativ 3, på den gamla 
järnvägsbanken. 

I övrigt diskuterades väghållningsgränser, busshållplatsernas läge och utformning, 

anslutningar till 841 och detaljplanearbetet. 

I mejl, 2017-02-24, framför kommunen sina synpunkter på underlaget inför samråd om 

vattenverksamhet. 

 Trafikverken ska i sin ansökan ge förslag på kompensationsåtgärder i samband med 

anläggandet av den nya bron samt rivningen av den gamla bron. 

Kompensationsåtgärderna ska utgå ifrån områdets värden för rekreation och 

friluftsliv samt naturvärden.  

 Aktuellt område är utpekat som lekområde för fisken asp. Lekområdet är skadat av 

lokala miljöförändringar (muddring, kanalisering och utfyllnad) men bedöms ändå 

fortfarande vara viktig för aspen. 

 Villkor för buller under byggskedet ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd 

(2004:15) om buller från byggplatser.  

Samrådsmöte med Trafikverket 2017-03-03 

 Projekterad trevägskorsning kommer att presenteras i samrådshandlingen för 

anslutningen med Uddnäsvägen. 

 Placeringen av teknikhuset och parkeringsytan är ok från kommunens sida.  

I övrigt diskuterades busshållplatsernas läge och utformning samt anslutningen till 

båtklubben. 

Via mejl 2017-03-21 meddelar kommunen att det vägförslag som redovisas på planritning 

daterad 2017-03-09 (arbetsmaterial) fungerar bäst för kommunens räkning.  

Samrådsmöte med Trafikverket 2017-08-30 

Trafikverket kallade till möte för att stämma av vissa yttranden, både från kommun och 

allmänhet, inkomna på samrådshandling (daterat 170518).  Detta för att Trafikverket ska 

kunna fortsätta projekteringen enligt tidplan och landa i frågor rörande genomförandeavtal. 

1. Miljökvalitetsnormer 
I yttrandet från samhällsbyggandsdirektören (daterat 170622) ville Järfälla kommun se 

beräkningar avseende MKN och vägdagvatten. 
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Trafikverket: Järfälla kommun har nu erhållit allt underlag till samrådshandlingen, bland 

annat PM Avvattning. Utöver detta har Trafikverket förtydligat kapitlet om MKN i 

kommande granskningshandling. VA-plan (underlag till samrådshandlingen) uppdateras 

med hantering av dagvatten vid Uddnäsvägen. 

Med dessa förtydligande finner Järfälla kommun att Trafikverket har verifierat MKN och 

hantering av dagvatten. 

2. Oljeavskiljare 
I samrådshandlingen föreslås en oljeavskiljande anordning (katastrofskydd) för att hantera 

eventuella oljeolyckor. I yttrandet önskade Järfälla kommun att en oljeavskiljare ska 

anordnas.  

Trafikverket: Trafikverkets syn är att föreslagen lösningen (oljeavskiljande anordning) 

uppfyller kraven för de bestämmelser som finns för vattenskyddsområden och 

Regionförbundets riktlinjer. Järfälla kommun har egna strängare riktlinjer varför 

Trafikverket ställer frågan: vill kommunen att dessa tillämpa här? Då föreslagen lösning 

enligt Trafikverkets bedömning är godtagbar enligt de bestämmelser som finns för Mälaren 

är Trafikverkets hållning att Trafikverket inte ska stå för kostnaden av en oljeavskiljare. 

Oljeavskiljare innebär en högre investerings- och underhållskostnad. 

Frågan om oljeavskiljare tas med tillbaka till Järfälla kommun för avstämning med VA. 

Järfälla återkommer till Trafikverket senast 8 sep med svar. 

3. Vägen till fastigheten 84.8 
Fastighet 84:8 har idag en utfart direkt mot väg 841. I och med flytt av väg 841 förändras 

denna utfart. Projekterat förslag i samrådshandlingen är att en enskild väg dras till 

Uddnäsvägen från fastighet 84:8 inklusive en liten vändyta för att sopbil ska kunna köra 

vända. 

Järfälla kommun ser i arbetet med ny detaljplan över möjligheten att anlägga en byggrätt för 

ytan utanför fastighet 84:8 och vill därför inte att en vändyta anläggs. Sophämtning borde 

gå att anordna vid korsning med Uddnäsvägen. Kommunen ser över frågan. 

Alternativt ser Järfälla kommun att fastighet 84:8 får en direktutfart på väg 841 strax sydost 

om busshållplats. Detta är inget som Trafikverket rekommenderar då det innebär en icke 

trafiksäker utfart som även korsar snett över en gångbana. Beslutar Järfälla kommun (i 

egenskap av väghållare) att denna lösning ska byggas vill Trafikverket att kommunen skriver 

under att beslutet är taget av dem om problem skulle uppstå i framtiden. 

Järfälla kommun tar med frågan om sophämtning samt om ny väg ska vara enskild eller 

kommunal och återkommer till Trafikverket senast 8 september. Järfälla kommun har 

senare meddelat att frågan om utformning och väghållarskap gällande anslutningen till 84:8 

kommer att hanteras i det kommande detaljplanearbetet.  

4. Vilken klassning ska den nya vägen få? 
Trafikverket bygger med BK1-standard men vägen klassas som BK2 där Järfälla är 

väghållare. 

5. Hastighetsdämpande åtgärder 
Flera privatpersoner har i samrådsyttranden önskat hastighetsdämpande åtgärder. 

I projektering har man utgått från VGU. När det gäller hastighetsdämpande åtgärder ska 

kriterier för trafikmängd och vägbredd uppfyllas. Så är inte fallet här varför inga 

hastighetsdämpande åtgärder har föreslagits. 
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Järfälla kommun instämmer i resonemanget och inga hastighetsdämpande åtgärder 

kommer att projekteras i granskningshandlingen. 

6. Övergångsställen/gångpassager? 

Önskemål från privatpersoner har inkommit om att bygga gc-koppling från 0/690 och 

Värdshusvägen vid den gångpassage som ligger här och i nuläget slutar i tomma intet. 

I granskningshandlingen lägger Trafikverket till en koppling till gc-vägen vid denna plats. 

7. Väghållarskap 

Järfälla kommun har inkommit med yttrande (daterat 170622) att gräns för väghållarskap 

ska gå vid Uddnäsvägen då uppfattningen är att det inofficiellt är så idag. Tidigare har 

överenskommelse om att nuvarande väghållarskap ska behållas med dagens gräns d.v.s. att 

Trafikverket driftar Upplands-brosidan och bron fram till bommen på Järfällasidan.  

Mötet beslutar att ingen förändring av väghållarskap ska ske. Granskningshandlingen 

förtydligas med kartor över väghållarskap, nuläge samt framtid, för att förtydliga gränsen. 

8. Kompensationsåtgärder för banvallen 

I miljö- och bygglovsnämndens yttranden (daterat 170627) yrkar kommunen på åtgärder för 

förlusten av naturvärden på den gamla banvallen vilken åter kommer att bebyggas. 

Trafikverket har föreslagit att avbaningsmassor från gamla banvallen läggs upp på nya 

vägslänterna.  

Kommunen pekar på att det inte är garanterat att samma flora kan återskapas på det viset 

då bland annat färre kommer att röra sig i området med massorna samt att diken anläggs. 

Från kommunen ser man gärna att någon annan kompensationsåtgärd görs inom 

planområdet för att ha ett bestående natur- och rekreationsvärde. Trafikverket tar fram 

förslag på möjlig kompensationsåtgärd och återkommer till kommunen. 

9. Gångpassage under bron 

I samhällsbyggnadsdirektörens yttrande (daterat 170622) föreslås ett gångstråk under bron. 

Trafikverket: Frågan har varit uppe tidigare under kommunens samt Trafikverkets 

samrådsmöten under hösten 2016 och våren 2017. Då som nu avslås önskan med 

motiveringen, kommunen vill inte bekosta en sådan, Trafikverket kommer att ha ett 

skalskydd på bron och vill inte ha in folk under bron, fastigheten på andra sidan bron är 

privatägd. 

10. Placering av busshållplatser 

Synpunkt har inkommit från allmänheten om att behålla busshållplatsernas nuvarande läge. 

Trafikverket vill därför stämma av med kommunen om det önskas. Svaret är nej. 

11. Lågfrekvent buller 

I tjänsteskrivelsen från bygg- och miljöförvaltningen (daterat 170619) önskas att 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för lågfrekvent buller följs.  

Trafikverket: Lågfrekvent buller tas normalt inte med i infrastrukturprojekt. Trafikverket 

har följt Naturvårdsverkets riktlinjer. Järfälla kommun önskar att vägplanen kompletteras 

med någon mening om lågfrekvent buller, främst att enda sättet man kan åtgärda detta på är 

genom avstånd till ljudkällan. Text om buller i planbeskrivningen kompletteras. 
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12. Bullerskyddsåtgärder 

I Järfälla kommuns yttrande (daterat 170619) önskades fler bullerskyddsåtgärder för 

kommande bostäder och rekreationsområde. Trafikverket åtgärdar buller enligt 

Naturvårdsverkets riktlinjer för vägtrafikbuller. Önskas fler bullerskyddsåtgärder för icke 

existerande anläggningar bekostas dessa av Järfälla kommun. Kommunen meddelar att inga 

fler bullerskyddsåtgärder tas med. 

 

Samrådsmöte med Trafikverket 2017-10-24 

Mötet med miljö- och byggförvaltningen gällde fortsatt samråd avseende hantering av 

vägdagvatten och skydds- och kompensationsåtgärder naturmiljö samt intrång i 

strandskyddat område. 

1. Hantering av vägdagvatten 

ÅF och Trafikverket redovisar förslag till lösning för omhändertagande av dagvatten. Rening 

ska ske i slänter och diken med semipermeabla vallar för att förbättra rening och infiltration 

och för att kunna innehålla ett miljöfarligt utsläpp. Detta ger bättre rening och är mindre 

känsligt än en mer teknisk lösning med oljeavskiljande brunnar. Den förslagna lösningen 

arbetas in i vägplanens granskningshandling. Kommunen för vidare förslaget till va-

avdelningen. 

 

2. Ekologisk kompensation:  

Kommunen och Trafikverket är ense om att avbaningsmassor från den f d järnvägsbanken 

också kan nyttjas för spridning på den del av befintlig väg som rivs. Åtgärden förs in i 

granskningshandlingen. Närmare samråd får ske med kommunen inför och i byggskedet. 

 

3. Strandskydd: 

Vägplanen innebär intrång i strandskyddat område. Kommunen som är tillsynsmyndighet 

har i nuläget inga särskilda synpunkter avseende strandskyddet. 

Upplands-Bro kommun 

Skede samrådsunderlag 

Samråd med Järfälla kommun har hållits 2016-01-22. Samrådet har genomförts för att ge en 

initial bild av projektet samt ge kommunerna en möjlighet att samplanera med andra 

intressen på aktuell plats. Upplands-Bro lämnade följande information: 

 E.ON kommer att lägga en transitledning förbi broläget. Läget för den inte är klar 

men planering pågår.  

 Cykelbanan vid Stäksön är utpekad som regionalt cykelstråk. 

 Försvarsmakten använder Enköpingsvägen och Stäketbron vid sina transporter och 

övningar varför en tidig kontakt med dem kan vara till nytta. 
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Skede samrådshandling 

I samråd via telefonsamtal, 2016-10-11, framförde kommunen att de gärna ser att 

Trafikverket bygger gc-vägen enligt regional standard (2,5 + 1,8 = 4,3 m) längs med väg 841. 

I mejl, 2016-10-26, meddelade kommunen att de gärna ser en gemensam lösning för gc-

vägen på båda sidor om bron. De har inga synpunkter på om det ska vara räcke utan 

skiljeremsa eller enbart 1 m skiljeremsa mellan gc-vägen och väg 841. 

Trafikverket: kommunens synpunkter har beaktats i projekteringen av samrådshandlingen.  

 

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Skede samrådsunderlag 

Under arbetet med samrådsunderlaget har två yttranden inkommit från fastighetsägare som 

kan komma att beröras. 

Det ena yttrandet berör nedfarten till Almare-Stäket och dess trafiksäkerhet. Detta 

framförallt med tanke på den hästverksamhet och konferensanläggning som är förlagd i 

Almare-Stäket 

Yttrande nummer två berör närmast liggande fastighet, Stäketsborg. Man påtalar att man 

kommer att drabbas av kraftig störning både under byggperiod och under normal drift. Man 

önskar en justering av tänkt broläge för att minska negativ framtida påverkan. Detta 

motsvarar alternativ 4 i Trafikverkets utredning Almarestäket – alternativa brolägen, 

väg 841 – Trafikverkets kommentar. Trafikverket har lämnat principiellt svar på detta 

yttrande kring vad som gäller för ombud, värdering och buller samt att man nu är inne i ett 

tidigt skede av processen. 

Skede samrådshandling 

Samråd har skett med direkt berörda på plats som bland annat har lämnat följande 

synpunkter: 

Järfälla Stäket 65:1:  

Önskar ingen ny väg på järnvägsbanken utanför fastigheten. Detta motsvarar alternativ 3 i 

Trafikverkets utredning Almarestäket – alternativa brolägen, väg 841 – Trafikverkets 

kommentar.  

Trafikverket: Synpunkten har inte tillmötesgåtts då alternativ 3 har bedömts vara det mest 

fördelaktiga alternativet vid en samlad bedömning där bland andra miljövärden, enskilda 

och allmänna intressen samt kostnader har ingått i utvärderingen av de olika alternativen.  

Upplands-Bro Stäket 1:16: Fastighetens hus ligger helt mot den enskilda vägen 

(Ärkebiskopens väg) och man har ingen åtkomst med bil från detta håll. Idag använder man 

en enkel väg som ligger efter den norra sidan på fastigheten för att kunna nå sin tomt med 

material och andra transporter. Man önskar att denna åtkomst till fastigheten bevaras vid 

byggandet av den nya vägen. 

Trafikverket: Den enkla vägen norr om fastigheten bevaras.  
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Upplands-Bro Stäket 1:18: Inga synpunkter på den nya sträckan. Önskar att anslutningen till 

den allmänna vägen utformas på ett trafiksäkert sätt. Det är i dag verksamhet med 

konferenser och även en ridanläggning, trafiken bedöms till ca minst 200 fordon per dygn. 

Trafikverket: Profil och väglinje för väg 841 justeras sydost om den plats där Ärebiskopens 

väg ansluter till 841 vilket innebär att siktförhållandena i anslutningspunkten uppfyller 

gällande krav för vägen.  

 

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

Sjöräddningssällskapet i Uppsala 

Skede samrådsunderlag 

Sjöräddningssällskapet i Uppsala, räddningsstation Uppsala har i yttrande, daterat 2016-03-

03, meddelat att man handhar sjöräddning på norra Mälaren. Insatsområdet sträcker sig 

från Uppsala i norr till Stäket i söder. Räddningsstationen är belägen vid Skarholmen, strax 

utanför Uppsala. Räddningsstationen har beredskap och utför insatser dygnet runt under 

hela året. Insatserna genomförs med en räddningsbåt samt med en svävare under tider då 

isläget inte möjliggör insatser med båt. Följande specifika synpunkter trycker man på: 

 Trygghets- och säkerhetsperspektivet av sjöräddning på Mälaren måste beaktas 

i kommande planerings-, samråds- och genomförandeprocesser. 

 Fri passage för sjöräddning, dygnet runt, året runt måste säkerställas under hela 

byggtiden. 

 Den nya bron måste möjliggöra fri passage för sjöräddning, dygnet runt, året 

runt. 

 Sjöräddningssällskapet förs in som sakägare i projektet och medges medverka i 

den löpande samrådsprocess som planeras. 

SLL (Stockholms läns landsting) 

Skede samrådsunderlag 

Samråd har skett med SLL, 2016-02-04, angående brobyte. Projektet presenterades av 

Trafikverket. Almarestäket passeras av nattbuss (ersätter pendeltåg) samt buss 548 (åker 

dock ej helger). SLL efterlyser information i god tid innan byggskedet påbörjas, om 

busshållplatser behöver flyttas eller kollektivtrafiken påverkas på annat sätt. SLL önskar att 

körfälten ska ha en bredd på minst 3,5 m. SLL är positiv till att man får vara med i tidigt 

skede i projektet 
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Almarestäkets Kulturlandskap (ASKL) 

Skede samrådsunderlag 

Almare-Stäkets Kulturlandskap, som engagera sig i utvecklingen av Stäketfläcken, har 

kontaktat Trafikverket som besvarat deras skrivelse och informerat om att man nu är inne i 

ett tidigt skede av processen men att de får ta del av det material som finns framtaget i 

nuläget.  

Stäkets Motorbåtssällskap 

Skede samrådsunderlag 

Stäkets Motorbåtssällskap i Järfälla har i en skrivelse till Trafikverket konstaterat att det 

finns ett par felaktigheter i samrådsunderlaget som bör justeras. Trafikverket har svarat att 

felaktigheter ska rättas till och att motorbåtssällskapets kontaktuppgifter noterats. 

Sjöfartsverket 

Skede samrådshandling 

Via mejl 2016-08-22 meddelar lotsområdet att de inte har så mycket mer att tillägga och att 

det är bra att en minsta höjd på 2,7 m eftersträvas.  

Per telefon 2016-10-11 meddelar Sjöfartsverket att fria öppningar (bredd och höjd) måste 

vara minst lika stora som idag, gärna större.  

Via mejl, 2016-10-31, meddelar Sjöfartsverket att de inte accepterar en ej öppningsbar bro 

under byggtiden då räddningstjänst och kustbevakning behöver kunna passera. Dessutom är 

det en trafikerad farled med tidtabellsbunden trafik och en hel del fritidstrafik.  

Via mejl, 2016-11-01, förtydligar Sjöfartsverket sin syn på tillgänglighet för sjöfarten under 

byggtiden. Tillgängligheten för sjöfartens passage får inte försämras med anledning av den 

långa byggtiden. Passage måste kunna ske enligt de öppningstider som gäller för normal 

drift för fritidsbåtstrafik och nyttotrafik. Viktigt också att normala rutiner kan hållas med 

den här lösningen. Möjligtvis skulle någon form av begränsning kunna införas under tiden 1 

november - 15 april. 

2017-01-18 genomfördes ett samrådsmöte med Sjöfartsverket avseende utbyte av bron vid 

Erikssund. På mötet lämnades information om projektet och alternativa förslag för den nya 

bron. Följande frågor/synpunkter framfördes på mötet.  

 Om farleden flyttas måste man tänka på manövreringen för fartygen. Helst ska 

farled hållas så vinkelrät mot bro som möjligt. Om farled ska flyttas måste detta 

återkopplas till Sjöfartsverket.  

Trafikverket: Sjöfartsverket kommer att hållas informerad om eventuell flytt av farled.  

 Har djupet på farleden setts över? Idag är farledsdjupet 2,7 m och inget 

underhåll/muddring sker.  

Trafikverket: Bottenscanning har gjorts under hösten 2016. Resultatet från den delges 

Sjöfartsverket. 
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 Idag finns möjlighet för båtar att lägga till vid ledverken i väntan på öppning. Är det 

något som man bör kunna även i framtiden? Förslag från projektör är då att 

förlänga ledverket på höger sida så att båtar kan vila i sin rätta färdriktning och 

därmed undvika problem för motgående båttrafik.  

 Sjöfartsverket frågar vilken fri bredd för sjöfarten som anläggningen projekteras för.  

Trafikverket: Den fria bredden kommer inte förändras på den nya bron gentemot den 

befintliga. 

 På frågan om vilken båt, för eventuella påkörningskrafter, som Trafikverket ska 

dimensionera för svarar Sjöfartsverket att fartygen Evert Taube och Sjösala är de 

största båtarna som går i farleden.  

Trafikverket: Anläggningen dimensioneras för påkörningskrafter efter dessa båtar.  

 Idag finns fasadbelysning på ledverken. Om nautiskt ljus ska placeras på ledverken 

behövs tillstånd för detta. Enda kravet från Sjöfartsverket är att eventuell belysning 

inte stör annan sjöbelysning eller bländar båttrafik. Belysning ska kunna minimera 

påkörningsrisken som finns om ledverken inte är belysta. 

Trafikverket: Synpunkterna kommer att beaktas i den kommande projekteringen.  

 Den nya bron kommer att få ett nytt manöverhus. Om manöverhusen placeras nära 

vattnet ska det inte finnas risk för bländning eller störning för båttrafik. 

Trafikverket: Sjöfartsverket delges ritningar för bedömning av frågan.  

 Under produktion kommer en del verksamhet ske i och i närheten av farled vilket 
innebär att det kan uppstå behov av att temporärt stänga farleden. Från 
Sjöfartsverkets sida är det fullt möjligt att stänga av farleden i kortare perioder, dock 
beror längden på avstängning som kan godtas på när under året som den sker. Om 
projektet ser ett behov av att stänga av farleden ska detta ansökas från 
Sjöfartsverket som sedan går ut på remiss. Processen tar cirka 3 månader.  

Trafikverket: Informationen noteras. 

 För Sjöfartsverket är det viktigt att det finns en riskanalys, som även inkluderar 
risker för fartyg, i projektet.  

Trafikverket: Efterfrågad riskanalys kommer att utföras i senare skede av projektet.  

 Segelfrihöjd föreslås skyltas med eventuell kompletterande information om att den 
segelfria höjden utgår från medelvattenytan. 

Trafikverket: Kravet kommer att arbetas in i handlingarna.  

 Det är viktigt att ingen grundläggning lämnas kvar när den gamla bron rivs. 

Trafikverket: Grundläggningen kommer att rivas ner till bottennivå. 

Sjöfartsverket önskar delta vid startmötet för entreprenaden. 

Se även anteckningar från samrådsmöte avseende vattenverksamhet som genomfördes 

2017-02-15 och redovisas under rubriken Samråd med berörd länsstyrelse. 

I mejl, 2017-04-24, lämnar Sjöfartsverket följande önskemål om handlingar för broprojektet 

under byggtiden. 

 Genomförandeplan (inkl. tidplan) 
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 Riskanalys 

 Rutiner för information och kontakter 

 Uppgifter om farled under byggtiden 

Trafikverket kommer att ta fram dess handlingar längre fram i projekteringen.  

 

Ledningsägare 

Ledningsägaremöte 

2017-03-09 genomfördes ett samrådsmöte med berörda ledningsägare. På mötet 

redovisades bakgrunden till projektet, förslag på åtgärder samt tidplan för vägplan, tillstånd 

och produktion. 

Följande frågor/synpunkter framfördes på mötet:   

Telenor 

Ledningar ingår i paket med flera ledningar (Telenor, IP Only, TDC och Stokab). Samtliga 

ledningar är opto. Berörs på framförallt på två ställen, vid tillfällig byggväg samt vid ny 

dragning på Järfälla sidan. Uppgifter om nivå på ledningar finns inte utan endast uppgifter i 

plan. Framförallt viktigt att även om ingen schaktning förväntas, se till att skydda för tunga 

laster. Vid konflikt önskar man själv projektera och reglera i genomförandeavtal. 

Stokab 

Samma som för Telenor. 

Skanova 

Har ett flertal teleledningar i området. En av dessa är inte i drift och kan plockas bort om 

den påverkas. Generellt ligger ledningarna på 60 cm djup. 

En konflikt vid profilsänkningen kan redan i detta skede bekräftas. Skanova önskar att själva 

projektera och reglera i genomförandeavtal. 

Järfälla kommun 

Belysning kommer flyttas enligt vägens dragning. Den nya enskilda vägen kommer inte vara 

belyst. VA utgör inga problem då ledningar ligger djupt. Eventuellt behöver gatubrunnar ses 

över. 

E.ON Värme 

Särskilt möte avseende framtida fjärrvärme sker efter detta möte. 

Möten med E.ON Värme 

2017-02-09 genomfördes ett möte med E.ON avseende fjärrvärme. På mötet presenterades 

projektet och dess tidplan översiktligt.  Den preliminära väglinjen redovisades och hur den 

ligger i förhållande till underlag från EON gällande ny ledning för fjärrvärme. EON 

meddelade att projekteringen av deras ledning är klar och att entreprenörer är 

upphandlade. 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. 

Konfliktpunkter noterades på Järfällasidan längs sträckan där ny väg ansluter mot befintlig 

väg samt längs justerad anslutning mot Uddnäsvägen.  
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Eventuellt finns även en konfliktpunkt på Upplands-Brosidan där en tillfällig förbifart 

behövs förbi plats där ny väg anläggs med lägre profil än befintlig väg.   

2017-04-21 genomfördes ytterligare ett möte med E.ON Värme avseende 

fjärrvärmeledningar. Under mötet gjordes en avstämning av Trafikverkets projektering av 

ny väg 841 och ny anslutning av Uddnäsvägen samt E.ON:s projektering av ny 

fjärrvärmeledning i området.  

Järfälla kommun har godtagit placeringen av E.ON:s föreslagna läge i plan i relation till det 

nya läget för väg 841 och Uddnäsvägen. Det innebär att fjärrvärmeldningen ligger med ett 

avstånd på 0-4 m från gc-banans vägkant och under gångbanan i läget för ny busshållplats.  

För att väg och fjärrvärmeanläggning inte ska komma i konflikt med varandra under bygg- 

och driftskede ska fjärrvärmeledningen anläggas så att det finns ett fritt avstånd mellan 

körbaneyta och kringfyllningen runt fjärrvärmeledningen om:  

 0,7 m där ledningen korsar väg 841 eller Uddnäsvägen 

 0,55 m där ledningen korsar gc-bana 

Övriga ledningsägare 

I mejl daterat 2017-03-22 meddelar Vattenfall att deras regionnät inte påverkas av 

projektet, d.v.s. inga åtgärder ser ut att behövas för de ledningar som erhålls med 

linjekoncession. 

 

Samråd med allmänheten 

Samrådshandlingens tillgänglighet 

Samrådshandlingen gjordes tillgänglig på webben den 2017-06-05. Samrådstiden angavs till 

perioden 2017-06-05 – 2017-06-26. Den 30 maj skickades brev med information om 

samrådshandlingens tillgänglighet, samrådsmöte och samrådstiden till berörda sakägare 

och identifierade intressenter enligt sakägarförteckningen daterad 2017-05-18. Mötet 

annonserades i Mitt i Järfälla och Mitt i Upplands-Bro den 30 maj samt i Post-och inrikes 

den 5 juni. 

Samrådsmöte på orten 

Samrådsmöte på orten genomfördes 2017-06-14 i Bygdegården, Stäketskolan. På mötet 

redovisades bland annat bakgrund, planprocessen, tidplan för projektet, vägområdet, ny 

väg- och bro, miljökonsekvenser, vägtrafikbuller och störningar under byggtiden. På mötet 

ställdes frågor och delgavs synpunkter som besvarades av Trafikverket. 

Fråga: Har Trafikverket samrått genomfört samråd med Järfälla kommun med tanke på ny 

detaljplan? 

Trafikverket: En kontinuerlig dialog förs med båda kommunerna. 
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Fråga: Vilka fastigheter är det som berörs? 

Trafikverket: Tre stycken som är direkt berörda av vägåtgärderna. Sedan är det fler 

fastigheter som berörs indirekt. 

Fråga: Bygger Trafikverket bron för mer trafik? 

Trafikverket: Bron byts ut för att den är utdömd, den har nått sin tekniska livslängd. Vid 

nybyggnation tar man hänsyn till trafikökning enligt prognoser för trafiken 20 år fram i 

tiden. 

Fråga: Varför höjer Trafikverket bärigheten på bron? 

Trafikverket: Väg 841 är en sekundär länsväg och den ska kunna trafikeras av tung trafik. 

Fråga: Bron är idag BK3 och man höjer till BK1. Är det lämpligt i ett område med mycket 

villor och barn? 

Trafikverket: Att bron är nedklassad till BK3 är för att den är i så dåligt skick. Den byggdes 

för den tunga trafik som fanns för snart 100 år sedan. Fordonsparken förändras och när 

bärighetklassning infördes så klarade aktuell bro bara BK2. Väg 841 är en sekundär länsväg 

och den ska kunna trafikeras av tung trafik över 3,5 ton. 

Fråga: Vilket regelverk stödjer sig Trafikverket mot för klassningen av broar? 

Trafikverket: Krav Brobyggande, TDOK 2013:0267. 

Fråga: Hur stor andel av den tunga trafiken är BK1-klassad? 

Trafikverket: Tung trafik är allt över som väger över 3,5 ton. Fördelningen av olika slags 

tunga fordon är inte gjord. 

Fråga: Har Trafikverket tittat på någon ny trafikplats på E18 med tanke på trafikökningen 

som kommer ske om Stäksön byggs ut med bostäder? 

Trafikverket: På Stäksön är det Upplands-Bro kommunen som ansvarar för 

trafikplaneringen. Kommunen har gjort utredningar för trafiken och har inte kommunicerat 

ny anslutning till E18 med Trafikverket. 

Fråga: Tror Trafikverket att hälften av trafiken från Stäksön kommer att köra västerut? 

Trafikverket: Det är de uppgifter som kommer från Upplands-Bro kommuns utredningar 

gällande eventuell exploatering på Stäksön. Trafikverket har ingen anledning att inte 

använda den informationen. 

Fråga: Naturskyddsområdet på Stäksön, hur påverkas häckningar av den nya tunga 

trafiken? 

Trafikverket: Den ökade trafiken inklusive ökningen av tunga fordon kommer medföra en 

viss ökad bullerstörning i omgivande naturmiljöer. Förändringen av störningen bedöms 

vara mindre och de områden som störs är relativt små och bedöms inte vara av stor 

betydelse för fågelfaunan i trakten. Området av riksintresse för naturvården på Stäksön är 

avsatt av geologiska skäl (främst De Geer-moräner – intressanta bildningar från istiden). 

Svar framtaget efter mötet. 

Fråga: Hur räknar Trafikverket ut trafikmängderna 2015? 

Trafikverket: Man räknar trafiken genom att lägga ut slangar på vägen. Det finns rutiner för 

hur detta ska göras och hur länge slangarna ska ligga. 
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Fråga: Har Trafikverket när trafikräkningar gjort fått med något trafikstopp på E18. 

Trafikverket: Senaste trafikräkningarna genomfördes 2015 och om det ingick något 

trafikstopp på E18 under den tiden kan Trafikverket inte svara på. 

Fråga: Varför kan man inte göra tunnel istället för bro? 

Trafikverket: Den samhällsekonomiska kostnaden är för stor, ca 5-6 gånger dyrare än att 

göra en bro. 

Fråga: Varför gör man inte gång- och cykeltunnel istället för övergångsställe? 

Trafikverket: Det är svårt att få till tillfartsvägarna för gång- och cykeltunneln samt att 

trafiksiffrorna inte indikerar att en gångport behöver byggas. 

Fråga: Finns det risk för att det kommer bli köbildning för både båt- och biltrafik i och med 

den ökade trafikmängden? 

Trafikverket: Köbildning kan alltid uppstå. Bedömningar och beräkningar är att 

trafikmängden inte är så stor att det ska uppstå köproblem. 

Fråga: Det finns mycket barn i området, mycket naturlig plats att springa på? Finns det 

något för att få ner farten? Finns det inget ni kan göra för att trygga platsen ur 

trafiksäkerhetssynpunkt? 

Trafikverket: Den föreslagna lösningen innebär en mer säker trafikmiljö för gående och 

cyklister än dagens situation då gc-nätet byggs ut till god standard över bron, säkrare 

busshållplatser och breddat gångbana byggs längs med Uddnäsvägen. 

Trafikförutsättningarna (trafikmängd och hastighet) är inte sådana att planskilda 

korsningar för oskyddade trafikanter är motiverade här. Det vore dessutom svårt att få plats 

med nödvändiga ramper över eller under väg 841 med de förutsättningar som råder på 

platsen med tomtmarker direkt inpå vägen. Dagens hastighetsbegränsning om 50 km/tim 

kommer att kvarstå. 

Fråga: Vid fastigheten 79:1 närmast båtklubben, där man korsar vägen för att ta sig till 

busshållplatserna ser man ingenting då det växer igen och fordonen kör fort. Planerar 

Trafikverket något farthinder? 

Trafikverket: Trafikverket tar med sig önskemålen till Järfälla kommun. Befintligt 

övergångsställe på väg 841 strax väster om Värdshusvägen blir kvar och en gångväg anläggs 

längs västra sidan av väg 841 fram till Värdshusvägen. Farthinder planeras ej.  

Fråga: Kan man inte göra en enkel gångväg under bron för att barnen på ett säkrare sätt ska 

kunna ta sig från norra till södra sidan vägen. 

Trafikverket: Det skulle gå men fastigheten Stäket 65:1 har markrätt på norra sidan väg 841 

och Trafikverket vill ta så lite mark som möjligt i anspråk. Gångpassage under bron är även 

olämplig av säkerhetsskäl under den del av bron som är öppningsbar.   

Fråga: Idag är hastigheten mycket hög på sträckan och Trafikverket gör vid ombyggnaden 

vägen rakare. Det kommer innebära att hastigheterna ökar. Kan Trafikverket inte göra 

hastighetsdämpande åtgärder? 

Trafikverket: Hastigheten på sträckan är 50 km/tim och kör man fortare bryter man mot 

lagen. Trafikverket bygger en ny bro och en ny väg som har samma standard som befintlig 

väg. Farthinder planeras ej då det vid en sammanvägd bedömning gällande vägens funktion, 

standard och trafik (biltrafik, gående och cyklister) inte är motiverat med farthinder.  



21 
 

Fråga: Det borde vara trafiksignal i anslutningen mellan Uddnäsvägen och väg 841 då det är 

svårt att komma ut. 

Trafikverket: Med beräknade trafikmängder behövs enligt regelverket inga trafiksignaler. 

Fråga: Har ni tittat på alternativ för anslutning av Uddnäsvägen till väg 841 ex 

cirkulationsplats. 

Trafikverket: Nej det har inte studerats då trafikmängderna från Uddnäsvägen är relativt 

små. En cirkulationsplats underlättar inte för trafiken från Uddnäsvägen. 

Fråga: Vad händer med grönytan mellan Uddnäsvägen och den norra busshållplatsen? 

Trafikverket: Det kommer att bestämmas i den kommande detaljplanen som Järfälla 

kommun arbetar med. Kommunen äger marken.  

Fråga: Hur mycket har man samverkat med övriga vägbyggnationer i närområdet? 

Trafikverket: Samråd har inte skett med vägbyggnadsprojekt i närområdet. För projektet 

väg 267 Rotebroleden inkl. tpl Stäket och tpl Rotebro kan man inte se att trafikökningen 

från Stäksön är med i deras trafikprognoser. 

Fråga: Hur lång är byggtiden? 

Trafikverket: Ca 2 år. 

Fråga: Blir det inget stopp i sjötrafiken under byggtiden? 

Trafikverket: Under kortare tider kommer det bli stopp bland annat exempelvis när den nya 

bron lyft på plats. 

Fråga: Har Trafikverket tittat på höjden på bron för att minska antalet broöppningar? 

Trafikverket: Ett av alternativen som studerats är en högbro men den är mycket dyrare och 

valdes bort i ett tidigt skede. 

Fråga: Hur har man tänkt och beaktat alla intresseområden när man givit bron dess läge? 

Trafikverket: Flera olika alternativ har studerats och man har i dessa lägen tagit hänsyn till 

bl a intrång i natur- och kulturområden, samhällsekonomi, vägutformning som följer de 

regler som finns samt enskilda och allmänna intressen. 

Fråga: De stöd som anlades när järnvägsbron byggdes på 1800-talet är av kulturhistoriskt 

värde. Hur har ni beaktat det? 

Trafikverket: Dialog om det förs med länsstyrelsen.  

Fråga: Området är ett gammal kulturhistoriskt område med anor från 1600-talet. Hur har 

Trafikverket värderat de kulturhistoriskt värdefulla områdena Stäksön och Stäketsundet? 

Trafikverket: Kulturhistoriska områden är värderade i planbeskrivningens miljöbeskrivning 

och samråd har skett med länsstyrelsen. 

Fråga: Hur och vart ska vägdagvattnet renas? 

Trafikverket: Det renas i vägdikena på båda sidor om nya bron. 

Fråga: Hur mycket yta tas i anspråk för utsläpp? 

Trafikverket: Detta görs i de befintliga dikena på båda sidor om bron. Det blir någon form av 

katastrofskydd som kan stängas för att föroreningarna inte ska rinna direkt ut i Mälaren. 

Exakt volym dessa diken ska ha är inte klart men de ska kunna hantera ett bränsleläckage 

om ca 800 l. 



22 

 

Fråga: Varför använder Trafikverket fortfarande dBA? 

Trafikverket: Det är den standard för störande buller som generellt används i Sverige och 

andra länder. 

Fråga: Vad gör man för att åtgärda buller vid befintliga vägar? 

Trafikverket: Trafikverket ser över hela landet och gör åtgärder allteftersom enligt ett 

fastställt program. 

Fråga: Har Trafikverkets gjort bullermätningar? 

Trafikverket: Inga bullermätningar är utförda. Beräkningar görs som tar hänsyn till en rad 

olika parametrar bl a hur omgivande terräng ser ut, trafikmängd och hastighet. 

Fråga: Tar beräkningsprogrammet hänsyn till att trafikmängden varierar under dygnet? 

Trafikverket: Nej, beräkningarna utförs utifrån ett medelvärde för hela dygnet.  

Fråga: Tar beräkningsprogrammet hänsyn till att trafiken kör fortare än 

hastighetsbegränsningen? 

Trafikverket: Beräkningsmodellen är kalibrerad för att alla inte kör enligt skyltad hastighet. 

Fråga: Vad kalkylerar Trafikverket med för asfalt vid bullerberäkningarna? 

Trafikverket: Beräkningarna förutsätter en standardbeläggning, alltså ingen tyst asfalt.  

Fråga: Skulle vägen projekteras annorlunda om utbyggnaden på Stäksön inte var aktuell? 

Trafikverket: Vägutformningen är den samma då det behövs betydligt mer trafik på väg 841 

för att vägutformningen skulle förändras. 

Fråga: Har Trafikverket funderat på tyst asfalt för att minska bullernivåerna? 

Trafikverket: Tyst asfalt är inte aktuellt i detta projekt. Trafikverket har testat tyst asfalt och 

den fungerar bra i 1-2 år och sedan blir den sliten och tappar sin bullerdämpande effekt. 

Fråga: Vad anser Järfälla kommun om bullernivåerna? De har ju planer på att bygga 

bostäder nära väg 841. 

Trafikverket: Trafikverket måste se till att följa gällande riktvärden för vägtrafikbuller. 

Järfälla kommun har inte haft några synpunkter på bullernivåerna. 

Fråga: Tror Trafikverket att cirkulationsplatsen vid Stäketleden klarar 6 400 fordon/dygn? 

Trafikverket: Trafikverket tar med sig frågan till ansvarig för det vägprojektet. 

Fråga: Har Trafikverket tagit hänsyn till alla de olyckor som inträffat på sträckan? 

Trafikverket: Trafikverket studerar olycksstatistiken på aktuell sträcka. I detta fall har 

olycksutfallet på sträckan inte påverkat vägutformningen. 

Fråga: Hur tar Trafikverket hänsyn till trafiksäkerheten? 

Trafikverket: Trafikverket breddar upp gång- och cykelbanan, anlägger övergångsställe och 

förlänger gångbana samt åtgärdar de siktproblem som finns. Trafikverket har i uppdrag att 

byta befintlig bro och ny väg ska ha samma standard som befintlig väg därav göra inga extra 

åtgärder. 

Fråga: Kan man ta med trafikökningen på väg 841 vid trafikstopp på E18 när man räknar 

bullerskydd? 
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Trafikverket: Det gör man inte utan det är den trafiken enligt trafikprognos för 2040 som 

används vid beräkningarna. 

Fråga: Förlängs enskild väg ytterligare mot Stäket 84:9, så att man kan göra 

servitutslösning? 

Trafikverket: Måste då förskjuta hela vägen mer söderut och den ligger redan på snäva 

radier. 

Samrådsmöte gällande vattenverksamhet 

Fråga: Medför den nya bron förändringar av vattenflödet? 

Trafikverket: I stort sett blir det ingen förändring av flödet. Dämningen blir mindre än vid 

gamla bron. 

Fråga: Vet inte Trafikverket att det är ett lekområde för asp vid broläget för den gamla 

järnvägen? Har Trafikverket inte haft några samråd med Fiskeriverket? 

Trafikverket: Trafikverket har haft samråd med Havs- och vattenmyndigheten, kommunen 

och länsstyrelsen. Efter rivning av befintlig bro med bryggor och ledverk återställs 

strandområden och bottenmiljöer till naturlig miljö med goda förutsättningar för växt- och 

djurlivet. I detta ingår att anordna lämplig lekbotten för asp där befintlig anläggning rivs. 

Skyddsåtgärder vidtas under byggskedet för att minimera grumling under den tid då rom 

och yngel är känsliga för grumling.  

Inkomna yttranden under samrådstiden för samrådshandlingen 

Under samrådstiden 2017-06-05 – 2017-06-26 inkom 14 skriftliga yttrande från 

myndigheter och allmänhet. Därefter har ytterligare 12 skriftliga yttranden inkommit 

gällande projektet.  

Brandkåren Attunda 

Brandkåren Attunda anser att man bör åtgärda den dåliga sikten i kurvan vid anslutningen 

av Ärkebiskopens väg. De förutsätter att den nya broanläggningen förses med elektriska 

signaler i sådan omfattning att risker för att fordon närmar sig öppnad bro i för hög 

hastighet förebyggs.  

Förutsätter att det under hela byggtiden är möjligt att passera mellan Järfälla och Upplands-

Bro kommun via Enköpingsvägen. Detta då det är en nödvändig passage för 

räddningsfordon i det fall E18 inte går att använda. 

Trafikverket: Kurvan väster om broläget kommer att rätas ut och profilen sänkas för att 

förbättra sikten och trafiksäkerheten. Trafikverket tar med sig frågan om eventuella 

försignaler för att uppmärksamma fordonsförarna på broöppning till kommande skede. Det 

kommer under hela byggtiden att vara möjligt för fordonstrafiken att ta sig mellan Järfälla 

och Upplands-Bro kommuner via väg 841 och nuvarande bro vid Stäket. 

E.ON 

E.ON Elnät Stockholm AB har inget att erinra i nuläget. E.ON Elnät har anläggningar som 

eventuellt kan beröras av projektet men den detaljstudien för göras senare i pågående 

process. 
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Havs- och vattenmyndigheten 

Havs- och vattenmyndigheten avstår att yttra sig över handlingarna. Det innebär inte att 

myndigheten tagit ställning i sakfråga. 

Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltning 

Järfälla kommun anser att det är positivt att en vägplan tas fram för att möjliggöra en ny bro 

över Almarestäket. Det är även bra att den nya bron får en generös bredd som ger mer plats 

för gående och cyklister. Den vägsträckning, alternativ 3, som Trafikverket har valt att gå 

vidare med är relativt väl anpassat till den planläggning som pågår för Stäketfläcken då det 

ger ett större handlingsutrymme än övriga alternativ.  

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande synpunkter: 

 Vägplanen behöver kompletteras med mer illustrationsmaterial, sektioner och 

elevationer för att påverkan på riksintressen, landskapsbild och kulturmiljö ska 

kunna bedömas.  

Trafikverket: Granskningshandlingen kommer att innehålla efterfrågat material i form av 

ritningar på bron samt illustrationer i gestaltningsprogram. 

 Vägplanen behöver kompletteras med beräkningar avseende vägdagvattnet som 

verifierar att miljökvalitetsnormerna för vatten inte överskrids.  

Trafikverket: Planbeskrivningen kompletteras med information gällande bedömd påverkan 

på miljökvalitetsnormerna.  

 Kommunen vill att bron förbereds för att ett gångstråk kan anläggas utmed vattnet i 

framtiden.  

Trafikverket: Frågan om gångpassage under bron har varit uppe tidigare under kommunens 

samt Trafikverkets samrådsmöten under hösten 2016 och våren 2017. Gångpassage under 

bron är inte aktuell av flera skäl: Järfälla kommun har under utredningstiden meddelat att 

de inte avser att bekosta strandpassage, av säkerhetsskäl då det är olämpligt att leda 

människor under den del av bron som är öppningsbar samt då fastigheten Stäket 65:1 har 

markrätt på norra sidan väg 841 med brygga och uteplats anlagd vid stranden. 

 Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som ska passera Enköpingsvägen 

behöver ägnas större uppmärksamhet.  

Trafikverket: Trafikförutsättningarna (trafikmängd och hastighet) är inte sådana att 

planskilda korsningar för oskyddade trafikanter är motiverade här. Upphöja 

övergångsställen har övervägts men förkastats då det är en olämplig åtgärd på en 

genomfartsled som väg 841 i huvudsak är. Även refug mellankörbanorna där 

övergångsställen planeras har övervägts men förkastats då de innebär ett större 

markanspråk längs en längre sträcka för att vägens linjeföring ska hålla god standard.  

 Enskild väg vid Stäket 84:8 bör undvikas. 

Trafikverket: Frågan om enskilda vägen har diskuterats under framtagandet av 

samrådshandlingen och behöver diskuteras vidare med Järfälla kommun. 
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 Kommunen föreslår att Trafikverket är väghållare av väg 841 fram till ny anslutning 

av Uddnäsvägen liknande så som väghållarskapet är idag.  

Trafikverket: Trafikverket har inte för avsikt att ändra väghållaransvaret för väg 841 som i 

dag har gräns mellan bro och väg inom Järfälla kommun. 

 Kommunen vill diskussion om områden för tillfällig nyttjanderätt i kommande 

diskussioner om genomförandeavtal.  

Trafikverket: Områden för tillfällig nyttjanderätt ska diskuteras med Järfälla kommun innan 

granskningshandlingen färdigställs.  

Järfälla kommun, Miljö- och bygglovsnämnden, 2017-06-19 

Miljö- och bygglovsnämnden överlämnar sitt yttrande till Trafikverket över 

samrådshandlingar för ändrad vägplan avseende vägbro och omdragning av väg vid 

Almarestäket. Nämnden har ingen erinran mot genomförandet av åtgärden, men yrkar på 

att nedanstående synpunkter ska beaktas och försiktighetsmått vidtas. 

Buller 

Buller i byggskeden regleras generellt av förordning (2004:15) för buller på byggplatser. För 

byggprojekt som pågår under en avsevärd tidsperiod kan verksamheten anses motsvara 

industribuller, och Naturvårdsverket vägledningen för industri- och annat 

verksamhetsbuller kan bli aktuell att tillämpa. 

Trafikverket: Trafikverket bedömer att Naturvårdsverkets allmänna råd avseende byggbuller 

bör tillämpas under byggtiden.  

Då busshållplatsernas läge kan förändras genom åtgärden måste störningsrisk för 

närliggande bostäder utredas avseende lågfrekvent buller som alstras vid start och stopp. 

Trafikverket: Vägplanen innebär ingen försämring jämfört med nuläget. Busstrafiken är 

relativt gles, i synnerhet nattetid. 

Miljö- och bygglovsnämnden anser att ombyggnaden av bron och den omdragning av vägen 

den innebär utgör en ”väsentlig ombyggnad” i lagens mening. I området finns befintliga 

bostäder vars boendemiljö kommer att försämras genom åtgärden, och risk för olägenhet för 

människors hälsa föreligger. För bostäderna måste en god ljudmiljö säkras, och riktvärdena 

för nybyggnation av bostadsbebyggelse ska klaras, både inomhus, vid fasad och på uteplats 

(Infrastrukturpropositionen 1996:97:53). 

Trafikverket: Trafikverket klassar projektet som väsentlig ombyggnad och avser att vidta 

bullerskyddsåtgärder så att gällande riktvärden klaras inomhus och vid uteplats. Det är dock 

inte möjligt att med rimliga insatser (samhällsekonomiskt motiverade) att klara riktvärden 

utomhus vid alla bostäder men överskridandena är huvudsakligen små. En bostad får vägen 

på motsatt sida vilket förändrar störningsbilden.  

Då riktvärdena ovan inte reglerar lågfrekvent buller, samt maximala nivåer inomhus måste 

även Folkhälsomyndighetens allmänna råd beaktas (FOHMFS 2014:13), och det ska 

säkerställas att dessa inte överskrids. 

Trafikverket: Se svar ovan om störningsrisk vid busshållplatser. 
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Natur och rekreation 

Kommunen har avsikten att planera för nya bostäder i närheten, samt öka tillgängligheten 

och rekreationsvärdet i det strandnära området i anslutning till bron. Förslag finns på 

strandpromenad samt lek- och rekreationsytor. Därmed är det angeläget att området som 

helhet får en god ljudmiljö. För att få största miljönytta av bulleråtgärder anser därmed 

miljö- och bygglovsnämnden att det bör utredas om källnära åtgärder kan utföras, så att 

positiva konsekvenser kan erhållas för både bostäder och rekreationsområdet. Vilken 

tillgänglighet området i anslutning till bron får genom förslaget, samt möjlighet till passage 

bör utredas. I synnerhet eftersom kommunen i syfte att förbättra rekreationsvärdena har 

planer på att anlägga en promenadväg längs strandlinjen i området. Pågående planarbete 

för Stäketfläcken behöver beaktas så att samordning av projekten säkerställs. Området 

omfattas av strandskydd vilket innebär att tillgängligheten till vattenlinjen är en viktig 

aspekt att överväga i utformningen. 

Trafikverket: Trafikverket åtgärdar bullerstörningar enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för 

vägtrafikbuller. Önskas fler bullerskyddsåtgärder för i icke existerande anläggningar får 

dessa bekostas av kommunen. Gångpassage under bron är inte aktuell av flera skäl: Järfälla 

kommun har under utredningstiden meddelat att de inte avser att bekosta strandpassage, av 

säkerhetsskäl då det är olämpligt att leda människor under den del av bron som är 

öppningsbar samt då fastigheten 65:1 norr om bron har markrätt där med brygga och 

uteplats anlagd vid stranden. 

I naturvärdesinventeringen påträffades påtagliga naturvärden på den gamla banvallen. Då 

dessa förloras genom den förändrade vägdragningen ska ett förslag på lämpliga 

kompensationsåtgärder tas fram av Trafikverket i samråd med Järfälla kommun. 

Trafikverket: Trafikverket avser att ta till vara avbaningsmassor från området med 

naturvärden och använda dessa till täckning av de nya slänter och dikesrenar som skapas 

kring den nya väganläggningen. Kompensationsåtgärder därutöver bedöms inte vara 

motiverade. 

Förorenade områden 

Då en konstaterad förorening föreligger, i och med de påträffade föroreningarna i gamla 

banvallen, ska en anmälan om efterbehandling inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid 

innan arbetena påbörjas (28§ Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 

Ytterligare undersökningar kan krävas för att minimera risk för spridning eller olägenhet för 

människors hälsa och miljön. Hantering av båtar och bottenfärger på platsen kan innebära 

att särskilda parametrar måste undersökas, som TBT och igarol. Undersökningar, risk-

bedömning och åtgärdsmål ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Ovanstående 

gäller både markområden och eventuella sedimentmassor som berörs av åtgärden. Eventuell 

återanvändning av massor förutsätter kontroller och försiktighetsmått som ska ingå i det 

egenkontrollprogram som ska upprättas inför projektet.  

Trafikverket: Fyndet av markföroreningar har anmälts till tillsynsmyndigheten. 

Kompletterande markmiljöundersökningar utförs under hösten 2017. Anmälan om 

efterbehandling kommer att lämnas upprättas och lämnas in i god tid innan markarbeten 

sker i samband med entreprenaden. Kontrollprogram för byggtiden kommer att upprättas. 
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Vattenfrågor 

Det är av vikt att skydda vattenförekomsten Mälaren-Lårviken och Mälaren-Görväln så 

långt det är möjligt dels under byggtiden dels under drifttiden för den färdiga bron. Detta 

för att den utgör en början till en dricksvattentäkt och delas för att den är en vandringsled 

för den nära hotade rödlistade arten Asp, som visat sig finns och ha lekområde vid den östra 

delen av stranden. 

Trafikverket: Skyddsåtgärder vidtas för att minimera utsläpp och andra störningar under 

bygg- och driftstid. Efter rivning av befintlig bro med bryggor och ledverk återställs 

strandområden och bottenmiljöer till naturlig miljö med goda förutsättningar för växt- och 

djurlivet. I detta ingår att anordna lämplig lekbotten för asp. 

Dagvattenhantering i driftskedet kommer att ske till hängrännor under bron, som leds 

vidare till ett tätt dike som sedan leds vidare till ett katastrofskydd på 800 l innan det leds ut 

till Mälaren. Detta innebär att det finns utrymme för att stoppa och avskilja olyckor om det 

skulle vara nödvändigt. På detta sätt har man tillgodosett behovet av att skydda Mälaren för 

direktutsläpp av oönskade ämnen eller föroreningar. 

Trafikverket: Hanteringen av dagvatten ingår i vägplanen och preciseras i kommande 

granskningshandling och förfrågningsunderlag. 

Miljö- och bygglovsnämnden bedömer att det förslag som Trafikverket presenterar för 

hantering av dagvatten från ytan på bron och tillfartsvägar i driftskedet som en godtagbar 

lösning. Oljeavskiljaren ska dimensioneras för ett regn på två års återkomsttid plus 

klimatfaktor 1,25 och följa SSEN 858 klass I. 

Trafikverket: En oljeavskiljare fungerar inte när systemet är torrt, vilket regelbundet 

inträffar i dagvattensystem för vägar under tider med liten nederbörd. Trafikverket bedömer 

att ett dagvattensystem med öppna vägdiken samt skyddande fördämning vid utsläppet mot 

Mälaren är en lösning som på ett bättre sätt skyddar Mälaren från de föroreningar som finns 

i vägdagvatten och eventuella utsläpp i samband med trafikolycka.  

Arbeten som kan orsaka grumling av vatten får inte tillåtas eller utföras under tiden den 1 

april till 30 augusti och inte som Trafikverket föreslagit 1 april till 15 augusti. 

Trafikverket: Trafikverket godtar föreslagen tidsinskränkning. 

Miljöpåverkan under byggtiden 

Ett kontrollprogram för hur miljöpåverkan i byggskedet ska kontrolleras och minimeras ska 

tas fram i god tid innan arbetena påbörjas, och fastställas i samråd med miljö- och 

bygglovsnämnden i Järfälla kommun. Följande punkter ska ingå: 

 Uppskattade bullernivåer och eventuella åtgärder 

 Risk för damning och åtgärdsförslag 

 Försiktighetsmått och katastrofskydd för vattenområdet 

 Masshanteringsplan inklusive rutiner för hantering av förorenade massor 

(påträffade samt konstaterade på förhand) 
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 Hantering av dagvatten och eventuellt länshållningsvatten med hänvisning till 

Järfälla kommuns riktlinjer 

Trafikverket: Ett kontrollprogram kommer att upprättas inför byggskedet. 

Järfälla kommun, Miljö- och bygglovsnämnden, 2017-06-27 

Miljö- och bygglovsnämnden överlämnar sitt yttrande till Trafikverket över 

samrådshandlingar för ändrad vägplan avseende vägbro och omdragning av väg vid 

Almarestäket. Nämnden har ingen erinran mot genomförandet av åtgärden men yrkar på 

försiktighetsmått för byggskedet, åtgärder för att reducera bullerpåverkan på bostäder och 

rekreationsområde, samt åtgärder för att kompensera för förlusten av utpekade påtagliga 

naturvärden på den gamla banvallen. 

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 4. 

Utdrag ur bilaga 4:  

När Upplands-Bro kommun bygger på N Stäksön så innebär det att ca 8 000 fordon 

kommer att trafikera den nya bron dagligen. Trafikverket landar i att ca hälften av dessa 

fordon kommer att använda Rotebro trafikplats för vidare färd inne i Järfälla. Det är mer 

sannolikt att majoriteten av dessa fordon kommer att trafikera Rotebro trafikplats i 

jämförelse med avfarten i Kungsängen. Detta innebär att vi riskerar en befintlig god 

ljudmiljö och väsentligt ökade bullernivåer i Stäket/Stäketfläcken och riskerar samtidigt 

Järfällas kanske viktigaste satsning på sjönära park och rekreationsområde. 

Trafikverket: Trafik från ett utbyggt N Stäksön är medräknat i trafikprognosen för år 2040 

och föreslagna bullerskyddsåtgärder är planerade efter dessa trafikmängder. 

Naturvårdsverket 

Naturvårdverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende. 

Rederi Mälarstaden 

Har ingen möjlighet att närvara vid samrådsmöten under högsäsong men det är väldigt 

viktigt för rederiet att kontinuerligt får info om vad som händer via mail. Rederiet har 

ständigt trafik i området och ser det som viktigt att få information i tid om rederiets trafik i 

området kommer att störas. 

Trafikverket: Information om avstängningar och andra störningar kommer att ges i god tid. 

Strömma Turism & Sjöfart AB 

Trafikerar farleden sommartid. Bolaget har följande synpunkter: 

 Det är av oerhörd vikt att arbetet planeras så att påverkan på båttrafiken ger minsta 

möjliga störning. Om möjligt prioriteras till säsong då båttrafik ej bedrivs. 

 Spärrtid för den nya bron undviks. 

 Segelfri höjd vid öppen bro inte mindre än den vid E18-bron. 
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 Öppningsbarhetens säkerställs genom reservförfarande om ordinarie mekanik 

fallerar. 

 Bron placering inte ändras söderut. 

 Bredd på öppning i bro och ledverk inte minskas. 

Trafikverket: Farleden ska kunna nyttjas under byggtiden med vissa korta undantag. 

Segelfri höjd vid öppen bro liksom öppning i ledverk och farled förändras ej. Läge för ny bro 

har utretts. Ny bro i läge tidigare järnvägsbro har befunnits vara bästa lösning. 

Sjöfartsverket 

Verket har inga invändningar mot den planerade vattenverksamheten eller vägplanen, men 

vill lämna följande synpunkter: 

 Om flytt av farled behövs måste det återkopplas till Sjöfartsverket. 

 Förtydliga vilka fria bredder och segelfri höjd som gäller på befintlig och ny bro 

samt hur det är under byggtiden. 

 Anser att berörda rederierna Strömma och Mälarstaden bör ges tillfälle att yttra sig. 

 Förtydliga i underlaget för vattenverksamhet och i plan- och miljöbeskrivningen i 

vilken, om någon omfattning Trafikverket avser ansöka om avlysning av farled. 

 Sjöfartsverket vill förtydliga vikten av nautisk riskanalys och att möte ska hållas 

innan bygget för att säkerställa kommunikationsvägar. 

Trafikverket: Sjöfartsverkets synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet.  

SMHI 

SMHI ser positivt på att Trafikverket tagit hänsyn till nutida och framtida vattenflöden vid 

utformning och lokalisering av bron. Vid byggnation av infrastruktur med lång teknisk 

livslängd är det viktigt att ta hänsyn till ett framtida klimat och hur tillrinning, 

översvämningsrisker och lågvatten förändras. Detta kan påverka strömningsförhållanden 

och bron vid Almarestäket. 

 Trafikverket: Ny bro kommer att dämma lika mycket eller troligen mindre än befintlig bro. 

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting 

Trafikförvaltningens synpunkt, som lämnades 2016-02-04 kvarstår.  Vill gärna vara med i 

den fortsatta planeringen. Vid utbyte av väderskydd ska Trafikförvaltningens 

väderskyddsgrupp kontaktas i god tid innan. Arbeten som kan komma påverka 

Trafikförvaltningens trafik bör planeras så de infaller under sommarperioden. 

Trafikverket: Synpunkterna beaktas i det fortsatta arbetet. 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 
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MSB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet.  

Telenor Sverige AB, Sverigeringen 

De berörda Ledningsägarna vill absolut INTE flytta på denna kanalisationsträcka. Läget 

med innehåll är alldeles för känsligt för yttre påverkan och medföljande svårigheter. 

Byggnationssättet på platsen är unikt för den gemensamma kanalisationsanläggningen 

”Sverigeringen”. Ledningsägarna önskar om möjligt att den nya fjärrvärme- respektive den 

nya broanläggningen förläggs minst 10 meter ifrån den gemensamt förlagda kanalisationen 

för att inte påverka rådande bottenförhållanden etc. Exakt fastställande av 

kanalisationsläget bör fastställas med hjälp av dykare och boj markeringar, inmätning 

elektroniskt kan vara osäkert på grund av bottendjup etc. Okänt om söktråd finns 

installerad/eller ej. Vi utgår ifrån att Trafikverket även känner till och koordinerar med 

E.ON:s fjärrvärme projekt, ledningar som också planeras att förläggas strax norr om bron? 

Trafikverket: Den kanalisation som benämns Sverigeringen finns norr om nuvarande bro 

och kommer inte att påverkas av de planerade åtgärderna. 

ASKL Almare-Stäkets Kulturlandskap  

Yttrande nr 2: 

ASKL tillstyrker Trafikverkets förslag att med alternativ 3 ersätta dagens bro med en ny 

lyftsvängbro på den gamla järnvägsbanken. Yttrandet behandlar (1) Brister i samråds-

underlaget, (2) Möjliga fördelar med ny bro, samt (3) Risker förknippade med ny bro. 

1 Brister i samrådsunderlaget 

ASKL menar att den strikta avgränsningen till väg/broprojekt fjärmar Trafikverkets över-

väganden ur ett helhetsperspektiv. Vi ifrågasätter därför om Trafikverket verkligen har 

genomfört en regelrätt landskapskaraktärsanalys. En sådan kan underlätta för Trafikverket 

att konstruktivt bidra till ASKL:s och andra intressenters strävan att skapa en enhetlighet 

för området och utveckling av platsens unika särdrag. Detta är viktigt med tanke på 

Riksdagens miljökvalitetsmål, God bebyggd miljö. Trafikverkets vägprojekt har ett tydligt 

avgränsat syfte, som klargjordes vid samrådsmötet den 14 juni, att ersätta en uttjänt bro 

med en ny. Avsnittet 4.4 Landskapsbild i underlaget beskriver förhållandena på den västra 

sidan. Beskrivningen av den östra sidan är högst summarisk och saknar information, som är 

viktig för Trafikverkets övergripande nulägesbeskrivning. Den privata fastigheten nära 

brofästet är i själva verket Stäkets troligen äldsta bevarade byggnad från 1750-talet. Att den 

nya bron enligt alternativ 3 skulle placeras på platsen för de gamla järnvägsbrofästena från 

1870-talet kan vi inte finna berörs med ett ord. 

Trafikverket: Flera utredningar ligger till grund för vägplanens förslag att förlägga bron i 

läge för den gamla järnvägsbron. Dessa är; Samrådsunderlag Väg 841 utbyte av öppningsbar 

bro vid Almarestäket daterad 160205, Väg 841 ny bro vid Stäket - fördjupad 

landskapsanalys daterad 170125, Rapport Väg 841 ny bro Stäket - alternativa brolägen 

daterad 161201. Trafikverket bedömer att dessa underlag är tillräckliga för vägplanens 

förslag till åtgärder och syften.  
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2 Möjliga fördelar med ny bro 

Det blir en avgränsad GC-fil och det är mycket positivt. Den befintliga bropassagen är en fe-

lande länk med trafiksäkerhetsrisker. GC kommer att främja såväl cykeltrafik till och från 

arbetet, som gång- och cykeltrafikanters tillgång till natur och kultur mellan Järfälla och 

Upp-lands-Bro. Detta är positivt för Almare-Stäkets Kulturlandskap som ligger i direkt 

anslutning till den nya bron och vägsträckningen.  

För närvarande pågår två detaljplaneprocesser i Järfälla kommun, vid Stäketsundet. Dels 

Stäketfläcken, dels Brovaktarstugan. Vår bedömning är att kommunens och andra 

intressenters förutsättningar för utveckling av området Almare-Stäkets Kulturlandskap kan 

underlättas av det nya bro- och vägläget (se avsnitt 1 ovan, Brister i samrådsunderlaget). Det 

förutsätter att Trafikverket gör sin hemläxa i form av en regelrätt landskapskaraktärsanalys. 

Trafikverket: En fördjupad landskapsanalys är utförd, se svar på föregående synpunkt. 

Samråd har skett fortlöpande med Järfälla kommun gällande den nya vägens läge och 

utformning. Samråd har även skett med Länsstyrelsen under såväl skede Samrådsunderlag 

som Samrådshandling.  

3 Risker förknippade med ny bro 

Flera av de risker som vi identifierar kommer av bruket av sekundär länsväg 841 i dess hel-

het. ASKL menar även här att den strikta avgränsningen till väg/broprojekt fjärmar 

Trafikverkets överväganden ur ett helhetsperspektiv. 

Väg 841 är enligt samrådsunderlaget inte rekommenderad för farligt gods, och den nyttjas 

framförallt som lokalväg för boende inom området. Det sistnämnda är en sanning med mo-

difikation – störningar på E18 leder ofelbart till kraftigt ökad trafik på väg 841. Sådana hän-

delser sker ofta enligt vår uppfattning. Det vore bra om statistik i detta avseende samman-

ställdes så att denna riskhändelse kan motverkas. 

Miljön i Stäket är inte lämpad för annat än bruk av väg 841 som lokalväg. Om Upplands-

Bro:s planer på exploatering av Norra Stäketön genomförs kommer det att leda till kraftigt 

ökad trafikvolym. Redan prognosen i tabell 1, sid 14-15 är oroande. Karaktären som lokalväg 

blir då radikalt förändrad. Detta skall och måste Trafikverket tillsammans med Järfälla och 

Upplands-Bro kommuner motverka. 

Samrådsunderlaget redovisar information från Sjöfartsverket att bron öppnas för sjötrafik 

cirka 1000 gånger per år. Någon prognos för åren 2020 och 2040 verkar inte finnas. Hur 

påverkar ökad sjöfart genom sundet väg 841? Med exploatering på Norra Stäketön kan vi 

förvänta oss att trycker ökar från fritidsbåtarna – kommer broöppningen att hinna med? 

Den tidigare bron har enligt vår kännedom aldrig varit BK1-klassad. Högsta klass skulle 

innebära att de tyngsta fordonen skulle kunna köra via Gamla Enköpingsvägen. Är det så 

klokt? Vilka regler eller överväganden stöder sig Beställarmyndigheten på?  

Med alternativ 3 blir det en lång raksträcka på Järfällasidan, som kan inbjuda till för höga 

hastigheter. Trafikverket skall och måste vidta åtgärder för att motverka den risken, både 

med avseende på trafiksäkerheten och på bullret. 

Trafikverket: Tillfälliga trafikstörningar kan inte hanteras på annat sätt än att kringliggande 

vägnät nyttjas vilket ger tillfälligt höga trafikflöden på dessa vägar. 
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Väg 841 utformas i enlighet med gällande regler för vägar (VGU) och gällande delen öster 

om bron i samråd med Järfälla kommun. Trafikverket har inte rådighet över exploateringar 

kommunerna beslutar över och har i uppdrag att skapa förutsättningar för samhällets behov 

av transporter via det statliga vägnätet.  

Trafikverket har under utredningsskedet samrått med Sjöfartsverket och bedömer inte att 

eventuell ökad sjöfart kommer att utgöra något problem för vare sig sjöfarten eller 

vägtrafiken. Brons frihöjd ökar dessutom från 2,2 m till 2,7 m vilket innebär att fler båtar 

kan passera under bron när den är stängd.  

Bron dimensioneras för BK1 då väg 841 på Upplands-Bro sidan har den klassningen.  Öster 

om bron kommer väg 841 även fortsättningsvis att vara BK2-klassad vilket innebär att 

endast BK2-fordon kan passera över bron.  

Vägen utformning styrs av regler i VGU där avvägningar har skett gällande framför allt 

trafiksäkerhet och framkomlighet. Detta regelverk styr vägbredd, kurvradier, siktsträckor, 

vägutrustning med mera. Då vägen utgör en del av det regionala vägnätet och används som 

omledningsväg är det inte lämpligt med farthinder eller andra anordningar som används i 

gatumiljö för att sänka hastigheterna. Kontroll av efterlevnad av gällande hastighetsgräns är 

en fråga för polisen.   

Yttrande nr 2: Inkomna synpunkter efter tidigare yttrande. Några punkter som ASKL önskar 

att Trafikverket beaktar i den fortsatta projektprocessen. 

1. När den nya bron byggs försvinner de ursprungliga brofästena från 1870-talets 

järnväg. Det är viktigt att dessa dokumenteras noga, liksom det som går att spåra av 

eventuella ännu äldre brokonstruktioner i området. 

Trafikverket: Trafikverket kommer att genomföra dokumentation av de brodelar som rivs. 

2. Det gamla brofästet till den gamla järnvägen på Järfällasidan fungerar i dag som en 

fin utsiktspunkt. Den ger besökaren ett mycket bra perspektiv över farleden i 

sundet, med vy söderut ända bort till ruinkullen, liksom norrut mot den nya 

järnvägsbron och E18:s motorvägsbro samt den fortsatta farleden norrut. När den 

gamla bron tas bort förbättras perspektivet norrut än mer. Utsiktspunkten är inte 

bara estetisk, den bidrar till förståelsen av platsen som urgammal trafikknutpunkt 

såväl sjöleden som landsvägen. Det är därför starkt önskvärt att Trafikverket 

anlägger utsiktsmöjlighet vid det nya brofästet. 

Trafikverket: Den nya gc-banan som är 4,3 m bred ger utrymme för att stanna och blicka ut 

över sundet. Därifrån är utblicken god åt båda håll. Platserna för nuvarande bros landfästen 

återställs enligt markägarens direktiv (Järfälla kommun på den östra sidan, privat 

markägare på den västra sidan). Om så önskas kan hela eller delar av de landfästena bevaras 

som utblickspunkter. 

3. När den nya bron tas i bruk rivs den gamla bron. Den gamla svängbrons äldsta delar 

är från 1910-talet. Det är viktigt att även denna dokumenteras noga. 

Trafikverket: Se svar på synpunkt 1. 
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4. Det vore dessutom positivt om åtminstone något av den gamla brokonstruktionen 

kan sparas och bevaras för eftervärlden. 

Trafikverket: Trafikverket ställer sig positiv till att om möjligt återanvänd stenar från 

nuvarande bros brostöd i anslutning till den nya bron. Detta kommer att utredas vid 

utarbetning av förfrågningsunderlag för byggandet av den nya bron.  

5. På Järfällasidan anlades för den gamla svängbron på en långt utskjutande "kudde" 

för brofästet. Trafikverket bör ta bort denna "kudde" och återställa platsen som den 

var innan bron byggdes. Det skulle gynna flora och fauna i sundet, och bidra till det 

visuella perspektivet norrut (se pkt 2 ovan). Däremot skulle kanske det gamla 

brofästet på Upplands-Bro-sidan kunna bevaras av kulturhistoriska skäl och som en 

utsiktspunkt. 

Trafikverket: Frågan kommer att lösas i dialog med markägaren som är Järfälla kommun. Se 

även svar på synpunkt nr 2. 

6. Trafikverket kommer att förnya trafikplatsen från väg 841 med anslutning till 

Stäketfläcken (Värdshusvägen). Det är viktigt att denna trafikplats utformas med 

omsorg, inte minst med tanke på trafiksäkerheten 

Trafikverket: Anslutningen av Värdshusvägen till väg 841 kommer att förbättras avseende 

trafiksäkerhet samt korsande stråk för gående och cyklister.  

7. Trafikverket kommer att behöva en väg fram till manöverhuset. Vi bedömer det som 

en bra lösning, så som framgår av samrådskartan, att den dras på fläcksidan. Beakta 

om denna väg i någon form (i ett promenadformat?) kan fortsätta fram till 

utsiktspunkten vid det nya brofästet. 

Trafikverket: Det kommer att finnas en enkel gångväg från Manöverhuset fram till brofästet 

på Järfällasidan.  

8. Manöverhuset skulle arkitektoniskt - exteriört - kunna designas så att det smälter in 

i kulturmiljön. Beakta att detta hus blir granne med en av Stäkets allra äldsta 

byggnader. 

Trafikverket: Bygglov krävs för manöverhuset som utformas i samråd med Järfälla 

kommun.  

9. En viktig fråga att lösa är skalskyddet, tillgången till området via Värdshusvägen och 

den nya vägen till manöverhuset. Här bör säkerheten värnas, med en effektiv 

bom/grind/lås-lösning. Lösningen måste vara stabil och lätthanterlig för samtliga 

berörda aktörer. Vi tänker framförallt på båtklubbarna, Trafikverket, 

Räddningstjänsten. Och den nya vägen får inte benämnas Värdshusvägen, det vore 

djupt ohistoriskt. 

Trafikverket: Frågan om bom/grind/lås för vägen mellan Värdshusvägen och manöverhuset 

liksom benämningen av denna är en fråga för Järfälla kommun i egenskap av väghållare.  
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10. Landsvägen genom Stäket och dess broar, och ännu längre tillbaka dess färjetrafik, 

utgör en unik "kulturväg". Det är önskvärt att Trafikverket dokumenterar och 

beskriver denna kulturväg i området. 

Trafikverket: Se svar på synpunkt 1. 

11. Stäketfläcken och sundet representerar unika värden. Stäketfläcken håller på att 

detaljplaneras. Det vore positivt om Trafikverket bidrar med kunskap och 

kompetens, så att kulturvägens, det unika lands- och sjövägslandskapets värden 

förvaltas på ett bra sätt.  

Trafikverket: Trafikverket ansvara för att utreder de markområden och värden som 

påverkas av vägprojektet i enlighet med gällande lagstiftning och praxis. Eventuell utredning 

av de delar som ingår i detaljplaneläggningen av Stäcketfläcken, är en kommunal fråga.  

12. Det är önskvärt att Trafikverket bidrar med medel för att framställa en skrift om 

platsens historia. ASKL tar gärna en aktiv roll i detta. 

Trafikverket: Trafikverket upphandlar arkeologisk och kulturhistoriska utredningar enligt 

lagen om offentlig upphandling och kan inte ge pengar till enskilda föreningar för liknande 

ändamål. 

13. Trafikverket bör bidra till bevakningen av E.ON:s fjärrvärmelednings-anläggning, så 

att negativa konsekvenser av det byggprojektet minimeras. 

Trafikverket: Trafikverket och E.ON har samverkat under planeringsprocessen för att 

minimera konflikterna mellan E.ON:s fjärrvärmeanläggning och den planerade vägen. I 

övrigt har Trafikverket har varken rådighet eller skyldighet att agera gällande E.ON:s 

byggprojekt och anläggning.  

H K (privatperson) 

I detta pågående projekt har det ej gått ut någon information till kommuner, berörda parter 

eller till allmänheten i stort som kan få sin röst hörd med sina kunskaper för att det ska bli 

rätt och bra för alla som det berör i framtiden. 

Trafikverket: Information om det nuvarande projektet har funnits tillgänglig via webben 

sedan februari 2016. Den uppdaterades i maj 2017. Allmänheten har då ny information 

gjorts tillgänglig informerats om detta via annonser i dagstidningar och lokalpress. Särskilt 

berörda och identifierade intressenter har informerats om detta via personliga brev. Samråd 

har genomförts vid ett flertal tillfällen med berörda kommuner, länsstyrelsen, Sjöfartsverket 

och direkt berörda fastighetsägare. Öppet samrådsmöte hölls i Stäketskolan 2017-06-14.  

Tidigare har motorvägs- och järnvägsbro byggts med segelfri höjd. Detta planerat för mer 

sjöfart i framtiden och därmed tidsbesparande, säkrare och miljövänligare. Jag begär att på 

grund av mindre kostnader, miljö, tidsbesparing, säkerhet, framtid, samt trivsel runt detta 

projekt att det byggs en tunnel i Stäket. 

Trafikverket: Alternativet att göra en tunnel är 5-6 gånger mer kostsamt än det alternativ 

som beskrivs i samrådshandlingen och är därmed inte ett alternativ till den förslagna 

lösningen. Det är även ett olämpligt alternativ för gående och cyklister.  
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Ägare till fastigheterna 79:1 och 79:2 

Vill flytta väg 841 ca 20 meter bort från fastigheterna 79:1 och 79:2 för att minska 

bullernivåerna, minska påverkan av emissioner och vill ha utfart till väg 841 från sina 

fastigheter. Anser att underhållet på trottoaren är satt på undantag. Vill ha 

hastighetssänkande lösning på väg 841 så som rondell eller grupp. 

Trafikverket: Att flytta väg 841 ca 20 m påverkar inte bullernivåerna och emissionernas 

påverkan på fastigheten nämnvärt. Att öka antalet utfarter på väg 841 är inte aktuellt på 

grund av trafiksäkerheten. Underhåll av trottoarerna är Järfälla kommuns ansvar. 

Farthinder planeras ej då det vid en sammanvägd bedömning gällande vägens funktion, 

standard och trafik (biltrafik, gående och cyklister) inte är motiverat med farthinder. 

L W (privatperson) 

Nya bron bör höjas i sitt östra landfäste på Järfällasidan så att en gång- och cykelförbindelse 

kan anordnas under bron utmed strandlinjen. 

Trafikverket: Gångpassage under bron är inte aktuell av flera skäl, bland annat av 

säkerhetsskäl då det är olämpligt att leda människor under den del av bron som är 

öppningsbar samt då fastigheten 65:1 norr om bron har markrätt på norra sidan väg 841 

med brygga och uteplats anlagd vid stranden. 

Å S (privatperson) 

Hade förväntat sig att få kallelse till samrådsmötet då han hyr en lägenhet nära Stäketsbron. 

Trafikverket: Fastighetsvärden som du hyr av, Stäketbron AB, har fått information om 

samråd samt bullerinventering. Trafikverket har skyldighet att informera fastighetsägare 

och fastighetsägaren i sin tur ansvarar för information till sina eventuella arrendatorer eller 

hyresgäster. Trafikverket kan lägga till dig i fastighetsförteckningen som ”Övrig intressent”.  

Ägare till fastighet Stäket 1:18 

Några punkter som vi vill att Trafikverket ska titta vidare på i den fortsatta projekteringen: 

 Profilen för nya väg 841 är önskvärt att den sänks för att på sätt få en trafiksäkrare 

väg. 

Trafikverket: Profilen för ny väg 841 har sänkts väsentligt så att gällande kraven 

gällande sikt och radier uppfylls.  

 Vänstersvängsfält eller annan åtgärd behövs för svängande till Ärkebiskopensväg då 

många bilar gör skarp vänstersväng och därmed korsar stråk för cyklister (många 

snabbgående), promenerande och hästar. Det är det viktigt att se över hela 

trafikplatsen och göra den säker. På gården som Ärkebiskopens väg leder till står det 

nästa 100 hästar som dagligen besöks förutom konferensgäster och boenden.  

Trafikverket: Hastigheten på väg 841 är inte så hög och trafikmängderna på väg 841 

samt Ärkebiskopensväg är inte så pass stora att det är motiverat med ett 

vänstersvängfält. Den nya väglinjen och profiljusteringen av väg 841 kommer att göra 

att sikten i korsningen blir bättre.  
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Anslutningen kan förbättras ytterligare om den enskilda vägens anslutning mot väg 841 

rätas upp men det är en fråga för väghållaren av den enskilda vägen.  

 Hänsyn ska tas till cyklister (framförallt ”träningscyklister”) som cyklar väldigt fort 

på cykelvägen längs med väg 841. Vi vill även att Trafikverket beaktar att för 

cyklister finns det ingen statistik att tillgå (jämför ÅDT) eftersom att cykelvägen 

längs med väg 841 är relativt ny. 

Trafikverket: Gång- och cykelvägen utformas för att uppfylla kraven som regionalt 

cykelstråk vilket innebär att gc-vägen utformas enligt den högsta standarden för gc-

vägar.  

 Beakta i projekteringen att där E.ON nu lägger sin fjärrvärme ledning har varit och 

kommer att vara en ridstig för hästar. Ibland går det därför hästar över väg 841 från 

Ärkebiskopens väg till ridstigen. 

Trafikverket: Området för E.ON:s fjärrvärmeledning kommer endast under en kort 

period att tas i anspråk av Trafikverket då tillfällig omledningsväg behövs när 

profiljustering ska ske av väg 841. Därefter återställs marken så att den kan nyttjas som 

tidigare.  

 Trafikverket har tidigare byggt denna vägkulle för att vägen skulle kunna gå över 

järnvägen och därför anser vi att det är Trafikverket som skall återställa marken till 

ursprunglig nivå. Det ser vi det utifrån ett markägarperspektiv.  

Trafikverket: Marken där befintlig väg rivs kommer att återställas både gällande ytligt 

läge och vegetation. Det innebär att vägkroppen kommer att schaktas bort och marken 

återställas med jord från omgivningen så att den naturliga vegetationen kan åter 

etableras understödd av viss plantering av vegetation som naturligt förekommer i 

området.  

Ägare till fastighet Stäket 1:16 

Synpunkter 

Vi har inte fått den återkoppling vi blev lovade efter möte med Trafikverket och ÅF, på plats 

på fastighet 1:16, om det går att rita om vägsträckan och omvärdera nedsänkningen. 

Trafikverket: Vägens sträckning i plan och profil har utretts under upprättandet av 

vägplanen. Vägplanens förslag har valts för att erhålla en bra väglösning utan onödig 

påverkan på omgivande intressen. 

När sprängning sker kommer vi inte kunna vistas i huset p.g.a. säkerhetsregler, hur är det 

tänkt att lösas? Om åverkan sker på fastigheten i samband med sprängning, vad händer då? 

Trafikverket: Trafikverket bekostar tillfälligt boende på hotell om det bedöms att störande 

eller farliga arbeten kommer utföras i anslutning till fastigheten. Innan och efter eventuell 

sprängning besiktigas berörda byggnader. 

Hur kommer bullernivåerna påverka vår fastighet med den nya vägen? 
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Trafikverket: Utförda bullerberäkningar visar att de riktvärden för trafikbuller som gäller, 

beslutade av riksdagen, inte kommer att överskridas med undantag för att riktvärden för 

maximal ljudnivå kommer att överskridas med 2 dBA vid det östra huset.  Vid det västra 

huset blir skillnaden mot nuläget obetydligt. Vid det östra huset beräknas bullret öka i viss 

mån men inga riktvärden för buller inomhus kommer att överskridas och det finns enligt 

inventeringen som är gjord en uteplats i skyddat läge. 

Hur kommer dagvatten från den nya vägen påverka vårt grundvatten och vår brunn?  

Trafikverket: Dagvatten från vägen kommer att avledas i vegetationsklädda diken ner mot 

Stäketsundet. Vattentäkten på fastigheten kommer att kontrolleras före, under och efter att 

anläggningsarbetet är avslutat.  

Hur är det tänkt att lösa vattenfrågan om vår brunn inte klarar av sprängningarna? 

Kommunalt VA finns inte indraget till fastigheten. 

Trafikverket: Brunnen besiktigas före, under och efter att anläggningsarbetet är avslutat. 

Om brunnen påverkas och inte längre uppfyller hushållets behov bekostar Trafikverket en 

ny brunn. 

Vi har fått till oss att den nya vägen ska följa det gamla järnvägsspåret men det stämmer inte 

om man ser till gamla fästen och spår av den. 

Trafikverket: Bron ligger i samma läge som bron för den gamla järnvägen. Anslutande väg 

följer delvis den det gamla järnvägsspåret 

Avgaser och partiklar från vägdamm kommer idag inte till oss på samma sätt som det skulle 

göra vid en nedsänkning av vägen och indragning mot fastighet 1:16. 

Trafikverket: Trafiken på väg 841 är inte av sådan storlek att det finns risk för olägenheter 

för människors hälsa i vägens närområde. Gällande miljökvalitetsnormer underskrids – se 

redovisning i plan- och miljöbeskrivningen. 

Fastighet 1:16 har idag ett Q-märkt hus som inte kommer klara av den ökade trafiken med 

en nedsänkt väg. 

Trafikverket: Trafikverkets bedömning är att den nya vägen inte kommer att påverka 

byggnaderna på fastigheten. Byggnaderna besiktas före och efter att anläggningsarbetet är 

avslutat. Vibrationsmätare kommer sättas upp på byggnaderna innan anläggningsarbetet 

påbörjas. 

Vad vi vet är marken runt om oss en biotopisk skog och det kommer aldrig att byggas några 

andra fastigheter på Ärkebiskopens väg. 

Trafikverket: Inför upprättandet av vägplanen har en naturvärdesinventering genomförts. 

Vägförslaget har upprättats med beaktande av de värden som påträffats. Se redovisning i 

plan- och miljöbeskrivningen. 

Väg 841 mot Järfälla är en olycksdrabbad sträcka. Därför anser vi att även att sänkning kan 

orsaka flertal skador på byggnader och mark. 
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Trafikverket: Trafikverket bedömer inte att skador riskerar att uppkomma på byggnader och 

mark. 

Idag har vi redan en störning av gatlampor som lyser in i huset och över vår mark. Detta 

skulle öka dramatiskt vid indragning av vägen mot fastighet 1:16. 

Trafikverket: Vid detaljprojektering av vägbelysning i kommande skede kommer risk för 

belysningsstörningar i närliggande bostäder att beaktas. 

Förslag  

Vi vill att nya väg 841 ska följa gamla järnvägsspåret och sänkning kan ske med att gräva 

upp gamla järnvägstunneln. Det ger Trafikverket en tidsvinst och mindre sprängning och att 

skapa en vall mot fastighet 1:16 och mark. Mycket som talar för detta är att det är den enda 

fastigheten på Upplands-Bro sidan och på andra sidan finns inga fastigheter. 

Trafikverket: Syftet med projektet är att byta ut den uttjänta bron och justera befintlig väg 

till det nya broläget. Mer omfattande åtgärder än så är därmed inte aktuellt. 
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Ägare till fastighet Stäket 65:1  

Asplek 

Enligt en undersökning gjord av E.ON i samband med en dragning av fjärrvärmeledning 

under botten av Stäketsundet framkom uppgifter att området kring det gamla 

järnvägsbrofästet är en lekplats för den rödlistade aspen Aspen är upptagen i EU:s art och 

habitatdirektiv och betraktas som skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Att bygga en ny 

bro vid en lekplats för asp är därför direkt olämpligt. 

Trafikverket: I projektet ingår att återställa strand- och bottenmiljöer där befintlig bro med 

bryggor och ledverk rivs. I detta ingår att skapa lämplig lekmiljö för asp.  

Trafik genom Stäket 

Vi är bekymrade över hur de framtida trafikmängder Trafikverket nämner i 

Samrådshandlingen kommer att påverka boendemiljön kring Stäket. I dagsläget är bron 

klassad BK3 men den nya bron är föreslagen som en BK1-bro och det kommer att påverka 

ett villaområde med många barnfamiljer negativt. Då BK1-trafik aldrig varit tillåten på bron 

(bron har som högst varit BK2-klassad) anser vi att argumentet om att väg 841 är en 

(sekundär) länsväg och således behöver ha kapacitet att ta tung trafik inte är tillräckligt 

starkt. Om man ändå väljer att bygga bron dimensionerad till BK1 anser vi att bron i 

normalfall ska vara BK3-klassad för att endast vid av räddningspersonal påkallad 

omdirigering av trafiken från E18 tillåta tung trafik av klass BK1. 

Trafikverket: Bron kommer att få BK1-klass men väg 841 genom Järfälla kommun kommer 

att förbli BK2-klassad. Detta innebär att endast BK2-klassade fordon kan trafikera 

vägsträckan.  

Buller 

Enligt de bullermätningar som är utförda kommer vår fastighet att hamna över de riktlinjer 

som finns för nybyggnation av väg. Med hänsyn till detta kräver vi få bullerskyddande 

åtgärder i form av bullerskyddsskärmar för skydd av utemiljön då vår boendemiljö drabbas 

hårt av den nya vägen. I samrådshandlingen står det under 6.4.5 Boendemiljö att ”vägnära 

åtgärder inte är ekonomiskt rimliga att genomföra då det endast är enstaka bostäder som 

skulle skyddas”. Vi anser det vara ekonomiskt fördelaktigt för Trafikverket att bygga 

bullerskyddskärmar nu istället för att ersätta den värdeminskning som blir följden av ökat 

buller för vår fastighet då den är högt värderad. 

Trafikverket: Trafikverket erbjuder bullerskyddsåtgärder i form av fönsteråtgärder på alla 

sidor samt skydd av en uteplats. 

Infarter 

På den illustrationskarta som vi fått tillhanda är det endast en in/utfart till vår fastighet 

inritad. Vi har i dagsläget två in/utfarter vilket vi vill fortsätta att ha. 

Trafikverket: Båda in/utfarterna kommer att bli kvar.  

Släntlutningar 

När det gäller släntlutningarna står det i samrådshandlingen under 5.3.2 Byggnadsverk att 

sluttningarna föreslås vara 1:2 vilket är flackare än vad som krävs rent tekniskt. Detta syftar 

till att ”ge en mjukare landskapsbild”. Att i detta fall sätta estetik framför påverkan på 

boendemiljö som blir fallet för vår fastighet rimmar dåligt med Trafikverkets egna riktlinjer: 
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”När vi tar fram en vägplan eller järnvägsplan är utgångspunkten att vi ska göra så lite 

intrång på andras mark och ställa till med så lite problem för de boende som möjligt.” 

Släntlutningen mot 65:1 bör därför göras så brant som är tekniskt möjligt. 

Trafikverket: De slänter som åsyftas i avsnitt 5.3.2 Byggnadsverk gäller slänter på en mycket 

kort sträcka i direkt anslutning till brokonstruktionen. Där vägen passerar Stäket 65:1 har 

slänter och diken anpassats och vägen försetts med räcke för att minimera intrång på 

tomtmark.   

Ägare till fastighet Stäket 84:9  

Vi finner ett flertal brister i underlaget rörande bullerutredningen vilka vi är medvetna har 

framförts av andra mark- och sakägare. Som ägare av fastighet 84:9 vill vi förutom dessa 

framföra besvärande säkerhetsomständigheterna vi ser i dagsläget och hur framlagt förslag 

riskerar förvärra flertalet av dessa. 

1. Då det i dagsläget är knapp bebyggelse i direkt anslutning till väg 841 är det vanligt 

förekommande med trafik som kraftfullt accelererar genom sträckningen nedanför 

vår fastighet Stäket 84:9. Utöver dessa accelerationer, som bör innebära försämrad 

kontroll för föraren av sin omgivning, färdas många i genomsnittshastigheter över 

den satta gränsen 50 km/h. 

2. En ytterst ogenomtänkt och dålig busshållplatsanläggning vid Stäket 79:2 (se bild 1 

nedan), en alltför smal trottoar på norra sidan av väg 841 och bitvis avsaknad av 

detsamma på den södra samt ett övergångsställe som slutar i diket från den 

allmänna trapp som leder från bebyggelsen ovanför gör i kombination med punkt 1. 

ovan att vi som boende i området redan idag drar oss från att besöka den tilltänkta 

rekreationsplats som Stäketfläcken nedanför annars inbjuder till. Som 

småbarnsföräldrar blir vi dagligen påminda av riskerna som närheten till väg 841 

innebär för våra barn och det faktum att de snabbt kan hamna i livsfara om vi inte 

har dem under nära uppsikt.  

Vi vill framföra följande synpunkter för Trafikverket att ta i beaktning: 

 Planlägg så att vägsträckan uppfattas av föraren som ett område där man behöver 

hålla uppsikt över boende och lekande barn.  

Trafikverket: Den föreslagna vägutformningen är resultatet av sammanvägda avvägningar 

gällande samtliga trafikslags framkomlighet och trafiksäkerhet och är avstämd med Järfälla 

kommun som är väghållare. 

 Anlägg fartreducerande åtgärder såsom korta snävare kurvor med ex. i bild 2 (från 

en del av Gamla Enköpingsvägen i Kallhäll), refuger, mindre rondeller som bryter 

upp den raka sträckningen, farthinder, trafikljus, omkörningsförbud vid den 

planerade nya busshållplatsen etc. Därtill bör kommunen kunna besluta om 

hastighetssänkning och fartkameror vid behov. 

Trafikverket: Se svaret på föregående punkt. Eventuell kameraövervakning är en fråga för 

Järfälla kommun i egenskap av väghållare. 
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 Flytta vägbanan längre ut från angränsande tomter (se lilafärgad sträckning enligt 

bild 3), till den gamla banvallen, för att på så vis skapa en buffertzon för familjer och 

barn som når botten av den allmänna trappen som leder ned från Gyllenstiernas väg 

till väg 841. På så vis hinner bilister bättre uppmärksamma de fotgängare och 

cyklister som korsar väg 841 vid trappans fot för att ansluta till det GC-stråk som 

Järfälla kommun annonserat en fortsatt vidareutveckling av. Även obehaget för den 

som ska korsa vägen kommer rimligen att minska om man upplever att övergången 

är tydligare markerad. 

Trafikverket: Gångbanan öster om väg 841 breddas till 2 meter förbi trapporna. En ny 2 

meter bred gångbana anläggs på motsatta sidan av väg 841 så att gångstråket från via 

övergångsstället vid trapporna binds samman med den separerade gång- och cykelbanan 

väster om väg 841.  

Ägare till fastighet Stäket 79:5  

Undertecknad var närvarande vid samrådsmöte den 14 juni 2017, dock ej kallad av 

Trafikverket. 

Trafikverket: Endast de fastighetsägare som är direkt berörda av vägplanen eller indirekt 

berörda av buller från den del av vägen som omfattas av vägplanen informeras per brev om 

planerade samråd. Allmänheten informeras via annonser i dagspress och lokaltidningar. Er 

fastighet ligger utanför planområdet.   

Nedan lämnas synpunkter på bullerproblem och trafiksäkerhet med utgångspunkt från 

fastighet 79:5 och övriga fastigheter mellan väg 841 och Gyllenstiernas väg i Stäket. 

Buller 

För närvarande föreligger kraftiga bullerstörningar från trafiken på väg 841 mot 

ovannämnda fastigheter. Det gäller buller både inom- och utomhus i befintliga byggnader. 

Befintliga riktlinjer för buller överskrids ofta, särskilt av tung trafik och vid rusningstrafik 

samt nattetid. Efter omläggning av väg 841, enligt Trafikverkets förslag, kommer 

trafikbullret öka kraftigt på grund av ökad tung trafik och övrig trafik om inte effektiva 

bullerskyddande åtgärder vidtas. 

Trafikverket: Bullerutredning har genomförts enligt Trafikverkets normala förfarande med 

fastställd Nordisk beräkningsmodell. Gällande riktvärden för väsentlig ombyggnad tillämpas 

som underlag för beslut om vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för de fastigheter som 

påverkas av buller från vägtrafiken inom planområdet. Er fastighet ligger utanför 

planområdet och omfattas därmed inte av åtgärder som utförs inom ramen för detta projekt. 

Järfälla kommun är i egenskap av väghållare ansvarig för skyddsåtgärder för buller som är 

motiverade längs det kommunala vägnätet i övrigt.  

Trafiksäkerhet 

För att öka trafiksäkerheten efter omläggningen av väg 841 krävs både säkra 

övergångsställen för gång- och cykeltrafik samt hastighetsbegränsande åtgärder. På grund 

av den ändrade vägdragningen kommer risken för hastighetsöverträdelser öka vilket kräver 

åtgärder för att minska risken för olyckor. En rondell vid Uddnäsvägens anslutning till väg 

841 skulle medföra lägre hastighet och minskad olycksrisk. Säkra övergångsställen för gång- 

och cykeltrafik är nödvändiga för att minska risken för olyckor. Kameraövervakning av 

hastighet och säkra vägövergångar kan minska risken för olyckor. 
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Trafikverket: Hastighetsgränsen kommer att förbli 50 km/tim. Kontroll av om gällande 

hastighetsgräns efterlevs är en fråga för Polisen och eventuell kameraövervakning är en 

fråga för Järfälla kommun i egenskap av väghållare. 

Den föreslagna vägutformningen är resultatet av sammanvägda avvägningar gällande 

samtliga trafikslags framkomlighet och trafiksäkerhet och är avstämd med Järfälla kommun 

som är väghållare.  

Ägare till fastighet Stäket 84:8 

Vi har tagit del av information, lämnad av Trafikverket vid samrådsmöte den 14 juni 2017 i 

Stäket. I samband med informationen har framkommit att delar av den nuvarande 

Enköpingsvägen avses att bli enskild väg, där vi anses ha störst nytta av vägen och därmed 

kommer vi att få stå för i princip hela kostnaden för vägens underhåll och drift. 

Inledningsvis lämnas nedan en kortfattad redogörelse över fastighetens bakgrund och 

befintliga byggnader på fastigheten samt de planändringar som kommunen eventuellt 

kommer att genomföra. Därefter framförs synpunkter på varför det inte ska vara enskild väg 

utan kommunal. 

Fastighetens bakgrund 

På fastigheten finns f.n. tre byggnader. En huvudbyggnad vid Gyllenstiernas väg 19, 

bostadsbyggnad och två byggnader vid Enköpingsvägen, i dagligt tal kallade Byxan och 

Skomis. Byxan har tidigare varit livsmedelsbutiken i Stäket. Verksamhet har bedrivits i 

lokalerna i princip hela tiden sedan byggnaden uppfördes. Byxan anses utgöra en värdefull 

byggnad att bevara. Det är tveksamt om byggnaden över huvud taget fortsättningsvis kan 

hyras ut om hyresgästen ska belastas med betungande vägkostnader. Skomis är Stäkets 

gamla skomakeri och viss verksamhet har bedrivits fram till 1980/1990-talet i byggnaden. 

Därefter har byggnaden i princip enbart använts som förråd. Yttre underhåll sker för att 

bidra till en trevlig miljö i Stäket. 

Kommunala planer 

Av Järfälla kommuns hemsida framgår att kommunstyrelsen har lämnat uppdrag till 

förvaltningen om ny plan för Stäketsfläcken och för vissa fastigheter mellan Gyllenstiernas 

väg och Enköpingsvägen. Detta innebär att det i uppdraget ingår planer för en utökad 

bostadsbebyggelse för området. Delar av Stäketsfläcken planeras för bostadsbebyggelse och 

för de stora fastigheterna utmed Gyllenstiernas väg planeras förtätning genom 

bostadsbebyggelse. På andra sidan Stäketsbron, västerut, planeras för omfattande 

bostadsbebyggelse i Upplands-Bro och Kungsängen. Den utökade trafiken från detta område 

kommer att gå mitt i det nya planerade bostadsområdet vid Stäketsfläcken. Närmare 

redogörelse om trafiken framkommer i de rapporter som lämnats. Järfälla kommun 

förefaller ännu inte ha lämnat närmare synpunkter på den ökade trafiksituationen genom 

Stäketsfläckenområdet med dess planerade nya bebyggelse. 

Enskild väg 

Synpunkter på det av Trafikverket lämnade förslaget om del av Enköpingsvägen som enskild 

väg. Av den kortfattade redogörelsen ovan framkommer att många bollar hänger i luften. 

Framför allt gäller det den planerade bostadsbebyggelsen vid Stäketsfläcken. Vi kan således i 

nuläget enbart lämna synpunkter på de uppgifter som finns i Trafikverkets rapport. 

Av fig. 18 i samrådshandling avseende väg 841 (plan och miljöbeskrivning 2017-05-18) 

framgår att den enskilda vägen planeras att sluta strax öster om Byxan. 
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En mycket kort sträcka mellan den planerade gångvägen, öster om Byxan, och den enskilda 

vägen kommer att utgöras av gammal väg, som tagits bort (grönområde?). Området kommer 

givetvis att bli en smitväg mellan den enskilda vägen och den allmänna gångvägen.  Den 

enskilda vägen kommer självklart också att användas för tillträde till busshållplatserna på 

båda sidor om den nya vägen. Den planerade runda dragningen av den allmänna gång- och 

cykelvägen kommer av naturliga skäl inte att användas av någon. Det är genvägen, som 

utgörs av den enskilda vägen, som kommer att användas.  Det är också sannolikt att den 

enskilda vägen, västerifrån, kommer att utnyttjas av bilburna föräldrar, som hämtar sina 

barn/tonåringar vid busshållplatsen sena kvällar. 

Ett alternativ till Trafikverkets förslag är att den planerade enskilda vägen österut istället 

förlängs till den allmänna gång- och cykelvägen. Hinder för biltrafik kan sättas upp vid 

cykel- och gångvägens östra sida och enbart biltrafik till de berörda fastigheterna ska vara 

möjlig. 

Vi har inget att erinra mot att den planerade enskilda vägen förlängs väster om fastigheten 

84:7 med en gång- och cykelväg från den allmänna gång- och cykelvägen vid 84:8:s östra 

sida (vägen finns redan). På- och avfart för biltrafik in i området, ska endast vara möjlig 

västerifrån.  Detta förutsätter givetvis kommunalägd väg. Detta torde innebära avsevärt 

lägre kostnader för anläggande och underhåll av väg än av den vägrundning som utgör den 

nya gång- och cykelvägen enligt Trafikverkets plan. (Fig. 18).  

Järfälla kommun ska behandla alla medborgare lika. I detta fall åsyftas näringsverksamhet i 

kommersiella byggnader. Byxan och Skomis har varit kommersiella byggnader sedan 

samhället byggdes och är av betydligt äldre datum än andra kommersiella fastigheter/ 

byggnader vid gamla Enköpingsvägen. Byxan och Skomis ska således behandlas på samma 

sätt som övriga kommersiella byggnader i området. En ökad hyresbelastning p.g.a. 

kostnader för väg försvårar avsevärt uthyrningen av lokalerna. Det är alldeles för stor 

kostnad för vår enskilda fastighet beroende på den korta vägsträcka det handlar om. 

Den allmänna nyttan av vägen är större än den enskilda nyttan oavsett om den enskilda 

vägen, enligt ovan, förlängs till den allmänna gång- och cykelvägen vid östra sidan om 

Byxan. Effekten blir densamma genom ett smitvägsförfarande över den korta sträckan av 

”grönområde” öster om Byxan kommer att ske till 100 procent oavsett om det finns väg eller 

ej. (Det är i sammanhanget svårt att frigöra sig från tanken att avsikten med förslaget är att 

en enskild fastighetsägare ska stå för i princip hela vägkostnaden). 

Ska vägen vara enskild (anläggningsförrättning) erhåller Järfälla kommun ett obetydligt 

andelstal i vägen. För vägens drift och underhåll yrkar vi att kommunen erhåller 100% av 

vägen. Kommunen ska sköta och äga vägen. Vi motsätter oss att vägen är enskild. 

Byggs vägen enligt samrådshandlingen kräver vi att staket sätts upp vid östra sidan om 

Byxan, som underhålls av kommunen och förhindrar trafik på ”vår väg” från gång- och 

cykeltrafik samt biltrafik. 

Vi anser vidare att det är helt orimligt att den enskilda vägen i princip ska bekostas av oss. 

Vid enskild väg anser vi att kostnaden ska fördelas mellan berörda fastighetsägare på ett 

rimligare sätt och om möjligt enligt överenskommelse mellan fastighetsägarna. 

Vi har inte behov av denna väglängd utan önskar i värsta fall att vägen kortas och slutar 

mellan våra byggnader, Byxan och Skomis. 

Tilläggsyttrande avseende synpunkter på samrådshandling, väg 841, ny bro Stäket. 

Vi hänvisar till vårt yttrande av den 25 juni 2017 och stöder kommunens uppfattning att 

vägen vid fastighet Stäket 84:8 ska vara kommunal och inte enskild. 
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Trafikverket: Trafikverket tackar för informationen om fastighetens historia i området. 

Gällande det pågående arbetet med nya detaljplaner i området så har Trafikverket löpande 

haft en dialog med Järfälla kommun gällande den nya dragningen och utformningen av väg 

841 och Uddnäsvägen. Både väg 841 öster om bron och Uddnäsvägen är kommunala vägar 

varför Järfälla kommun i egenskap av väghållare har haft stor rådighet gällande valda 

lösningar. Även olika lösningar gällande den i samrådshandlingens illustrerade enskilda 

vägen till fastigheten Stäket 84:8 har diskuterats med Järfälla kommun. Det ännu inte är 

klarlagt hur marken kommer att disponeras i de nya planerna varför Trafikverket och 

Järfälla kommun är överens om att förändra så lite som möjligt i området till dess att 

detaljplanerna är utarbetade. Frågan om den i vägplanen föreslagna enskilda vägen blir 

enskild eller kommunal fastställs inte i vägplanen utan är en fråga för kommande 

lantmäteriförrättning.  

Ägare till fastigheterna Stäket 84:5, 84:6 och 84:7 

Fastighetsägarna har fått plantillstånd för att påbörja framtagande av en detaljplan för 

området mellan Gyllenstiernas väg och Enköpingsvägen. Ett mål för planen är att medge 

avstyckningar för bostadstomter. Fastighetsägarna har bilagt 2 alternativa utformningar 

(alternativ 1 och alternativ 2) av den föreslagna enskilda vägen. Vi yrkar på att:  

1. Busshållplatserna bör ligga i absolut närhet till trapporna nedanför Gyllenstiernas väg för 

att:  

a. Trapporna används huvudsakligen idag för att mata trafikanter till och från bussen och 

även besökare till Stäketfläcken.  

b. Placeringen som är föreslagen i underlaget tar till stor del bort nyttan av att ha dessa 

hållplatser eftersom de placeras för nära hållplatsen vid Kajsas Hof.  

c. Eventuella fastigheter som byggs enligt ny detaljplan i södra delen av Stäketfläcken får 

alldeles för långt till närmaste busshållplats.  

d. Placeringen enligt samrådsförslaget tar viktig yta i anspråk som kan komma att behövas 

för en gemensam lokalgata (motsvarande den enskilda vägen i Trafikverkets skiss), 

bilparkering och liknande behov samt enligt alternativ 2 att kunna dra en väg upp i 

sluttningen för att nå husen i deras övre plan.  

Trafikverket: Den presenterade lösningen är ett resultat av avvägningar mellan olika 

intressen samt gällande krav på vägutformning. En flytt av busshållplatserna enligt 

ovanstående förslag innebär antingen att väglinjen behöver förskjutas mot sydväst och 

därmed inkräkta mer på området Stäketfläcken eller att privat tomtmark tas i anspråk öster 

om vägen. Busshållplatsernas placering har samråtts med Järfälla kommun som tillstyrker 

den placering som redovisas i samrådshandlingen. Den slutgiltiga utformningen av 

anslutningen till de planerade fastigheterna kommer att klargöras i den kommande 

detaljplanen eller genom lantmäteriförrättning. Det som redovisas i vägplanen utgör endast 

en illustration av hur anslutningsvägen kan utformas. 

2. Enköpingsvägen, i enlighet med hur det är ritat i våra bilagda skisser, får en något 

justerad kurva för att av samma skäl öka möjligheterna för vettiga och genomförbara 

lösningar för framtida bebyggelse i sluttningen. 
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Trafikverket: Den presenterade lösningen är ett resultat av avvägningar mellan olika 

intressen och är avstämd med Järfälla kommun som har kännedom om kommande planer i 

området.  

3. Uddnäsvägens anslutning och kurvan närmast Enköpingsvägen får en något justerad 

dragning enligt våra skisser – av samma skäl som enligt föregående punkt. 

Trafikverket: Den presenterade lösningen är ett resultat av avvägningar mellan olika 

intressen och är avstämd med Järfälla kommun som har kännedom om kommande planer i 

området. 

4. Enköpingsvägen längs merparten av sitt löp genom Stäksfläcken får rejäla bullerplank på 

ömse sidor om bilvägen. Vi utgår också ifrån att den enskilda väg som är inritad, dess 

faktiska längd och dragning samt huruvida den blir i sin helhet enskild eller kommunal samt 

hur kostnadsfördelningen för underhåll av en ev. enskild väg, samtliga är frågor som 

rimligen kommer att slutregleras i samband med framarbetandet av detaljplanen samt ev. 

fastighetsbildningsprocess i samband med denna, vilken mycket väl kan komma att omfatta 

något av kommunens mark nedom de privata fastigheterna. Vi arbetar med målbilden att en 

ev. enskild väg ska ha en rättvist och proportionellt fördelad underhållskostnad – och här 

kan utgångspunkterna för sådana avvägningar komma att påtagligt förändras under 

detaljplaneprocessen (se t. ex. alternativ 2). 

Trafikverket: Skyddsskärmar mot buller kommer inte att uppföras längs med väg 841. 

Förslaget till enskild väg mellan Uddnäsvägen och fastigheten 84:8 utgör endast en 

illustration över hur åtkomsten till fastigheten kan lösas. Dess slutgiltiga läge och 

andelsägare fastställs genom en lantmäteriförrättning i senare skede.  

5. Underlag 

Alla samråd som genomförts under arbetet med vägplanen finns diarieförda under 

diarienummer TRV 2016/10737. 
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