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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. 

Sammanfattning 

I denna samrådsredogörelse sammanfattas de samråd som har skett under arbetet med att 

ta fram ett samrådsunderlag för vägplan för ny öppningsbar bro vid Almarestäket, väg 841. 

En förstudie kring brons funktion och kondition ligger till grund för beslutet om brobyte.  

Vid årsskiftet 2013 ändrades planläggningsprocessen för vägar och därmed tas inte längre 

en arbetsplan fram utan en vägplan.    

Under arbetet gång har fokus i samråden varit att få in synpunkter från de som direkt berörs 

av åtgärden. Samråd har skett med direkt berörda i form av möten samt skriftlig och 

muntlig kommunikation. All kommunikation har diarieförts. 

Även myndigheter, organisationer har informerats om projektet och inbjudits att lämna 

synpunkter. Detta har skett genom möten eller skriftlig information samt att 

samrådsunderlaget finns att läsa på Trafikverkets hemsida. 

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen. Samråd 

kan ha olika inriktning beroende på hur långt man kommit i processen. Samråd ska 

genomföras så att det är möjligt att förstå och påverka lokalisering och utformning som 

läggs fast succesivt under planläggningen. För att samrådet ska bli meningsfullt måste det 

bedrivas som en process där såväl samrådskrets som underlag kan variera. Detta är ett 

första tidigt samråd och ytterligare samråd kommer att hållas under den fortsatta processen 

med vägplanen. 

I samrådsredogörelsen redovisas och sammanfattas olika samråd som skett.  

Samrådskrets 

Under arbetets gång har riktat samråd främst skett med de som bedömts vara direkt 

berörda av åtgärderna. Detta har bedömts vara ägarna till marken som tas i anspråk, de som 

blir bullerstörda av trafiken som uppkommer inom planområdet samt Upplands-Bro och 

Järfälla kommuner, Länsstyrelsen och SLL. 

Samråd 

Samråd med berörd länsstyrelse 

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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Samråd med berörda kommuner 

Samråd med företrädare för Järfälla och Upplands-Bro kommuner har hållits. Samråden 

har genomförts för att ge en initial bild av projektet samt ge kommunerna en möjlighet att 

samplanera med andra intressen på aktuell plats.   

Järfälla kommun anförde att man planerar att bredda GC-väg till 4,5 meter i en cirka 500 

meter lång sträcka innan bron. Kommunen 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 Trv i denna fråga. 

Kommunen påtalar att det finns ett stort antal ledningar i angränsande område kring bron 

och att ny fjärvärmeledning projekteras i området.  

Stäketfläcken kan komma att beröras av ny detaljplan. Trv menar att området inte ska 

påverkas av projektet.  

Upplands-Bro kommun hade inga speciella synpunkter kring brobytet. 

Samråd med övriga myndigheter och organisationer 

Sjöräddningssällskapet i Uppsala, räddningsstation Uppsala har i yttrande konstaterat 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, 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- 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. 

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

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 

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

kontaktat Trv 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.  
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Stäkets Motorbåtssällskap i Järfälla har tillskrivit Trv och har vid genomläsning av 

samrådsunderlaget konstaterat ett par felaktigheter som bör justeras. Trv har svarat att 

felaktigheter ska rättas till och att motorbåtssällskapets kontaktuppgifter noterats. 

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

De enskilda som kan bli särskilt berörda är närboende fastighetsägare samt de 

fastighetsägare som kan förlora mark vid nybyggnation samt eventuellt övriga 

privatpersoner som kan komma att påverkas direkt.  

Två stycken yttranden har 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. 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. 

Samråd med allmänheten 

Samråd med allmänheten har ännu inte hållits utan planeras att hållas längre fram i 

processen.  

Övrigt 

Alla samråd som genomförts under arbetet med vägplanen finns diarieförda hos 

Trafikverket under diarienummer TRV 2016/11210. 
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