
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Batman, Trafikverket 

 

 

 

SAMRÅDSUNDERLAG 

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket 

Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län 

Vägplan, 2016-02-05 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trafikverket 

Postadress: 172 90 Sundbyberg  

E-post: patrick.lepierre@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: Samrådsunderlag väg 841 utbyte av öppningsbar bro 

Författare: Johan Linnér, Dan Olsson, Norconsult AB 

Dokumentdatum: 2016-02-05 

Ärendenummer: TRV 2016/10737 

Objektsnummer: 2-24-1 

Uppdragsnummer: 152560 

Version: 1 

Kontaktperson: Patrick Lepierre 

T
M

A
L
L
  

0
0

9
5
 M

a
ll 

s
a

m
rå

d
s
u
n

d
e

rl
a
g

 v
.3

.0
 



3 
 

 

 

Innehåll 

 

1. SAMMANFATTNING 5 

2. BESKRIVNING AV PROJEKTET 6 

2.1. Planläggningsprocessen 6 

2.2. Bakgrund 6 

2.3. Åtgärdsvalsstudie 8 

2.4. Ändamål och projektmål 9 

2.5. Beskrivning av befintlig väganläggning 10 

2.6. Angränsande planering 12 

3. AVGRÄNSNINGAR 12 

4. FÖRUTSÄTTNINGAR 13 

4.1. Allmänt 13 

4.2. Boende och hälsa 15 

4.3. Landskapets karaktär 19 

4.4. Naturmiljö 22 

4.5. Kulturmiljö 24 

4.6. Rekreation och friluftsliv 25 

4.7. Miljökvalitetsmålen 27 

4.8. Miljökvalitetsnorm luft och vatten 27 

4.9. Buller 28 

4.10. Förorenade områden 29 

4.11. Barriärverkan 29 



4 

 

4.12. Farligt gods 29 

5. EFFEKTER OCH DERAS TÄNKBARA BETYDELSE 30 

6. FORTSATT ARBETE 32 

6.1. Planläggning 32 

6.2. Viktiga frågeställningar 33 

7. KÄLLOR 34 

 

  

 



5 
 

1. Sammanfattning 

Bro 2-24-1 är belägen på väg 841 (Enköpingsvägen) vid Almarestäket i Järfälla och 

Upplands-Bro kommuner, Stockholms län. Trafikverket har genom inspektion av 

öppningsbar svängbro efter väg 841 vid Stäket kommit fram till att bron är i så dåligt skick 

att den behöver bytas ut. Bron byggdes 1926 och är 55 meter lång och är av typen 

svängspann. Reparationer och förstärkningar har företagits vid ett flertal tillfällen. Senast en 

åtgärd har genomförts var 2015. Bron öppnas för sjötrafik cirka 1000 gånger per år. 

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

I samband med huvudinspektioner och stålrevision har det konstaterats en omfattande 

skadebild avseende korrosion med godsförluster, sprickor i bärande stålkonstruktion samt 

problem med mekanik i lyftsystemet. betongbrodelarna skadade i form av vittring, 

spjälkning och sprickor. Betongskador i vattenlinjen beror sannolikt på en kombination av 

frost och isnötning. Betongskador på landfästen/upplag bedöms ha förorsakats av 

armeringskorrosion som på grund av otäta fogar sannolikt beror på kloridinträngning i 

betongen. 

Bron har nedsatt bärighetsklass till BK 3 med EG/AB = 8/12 ton på grund av skadebilden.  

Tyngre trafik än BK 3 har en 40 kilometer lång alternativ väg via E18. 

Med hänsyn till spännvidden över vattenområdet, farleden, framtida vattenflöden, 

byggkostnad och underhållskostnad föreslås att den nya bron byggs som en lyftsvängbro. 

Den nya bron bör byggas bredare för att förbättra vägsektionen, gc-förbindelse och 

arbetsmiljön vid service. Bredden anpassas så att det går att trafikera två 3,5 meter breda 

körfält och en 2,5 meter bred gc-bana. Ny bro kan byggas på befintlig plats med tillfällig bro 

eller i nytt broläge uppströms eller nedströms befintlig bro. På nedströmssidan kan ny väg 

delvis kunna komma att gå på den gamla banvallen som ligger i direkt närhet till befintlig 

väg. Vid anslutning av ny väg till Enköpingsvägen, anpassas denna till rådande standard 

avseende bland annat radier. 

Samrådsunderlaget är det första dokument som tas fram i vägplanen kring ovan beskrivna 

brobyte. Dokumentet ska utgöra grunden för beslut om projektet kommer att innebära 

betydande miljöpåverkan eller ej. Bedömningen som görs av Länsstyrelsen kommer att styra 

den fortsatta planläggningsprocessen.  

Sammantaget bedöms effekterna vid anläggande av ny bro med tillhörande vägdragning 

samt rivning av gammal broanläggning ge vissa kortvariga negativa effekter. Långsiktigt 

negativa effekter bedöms inte uppstå. Förslag till skyddsåtgärder tas fram under den 

fortsatta processen. En dialog sker fortlöpande med Länsstyrelsen, berörda kommuner och 

andra myndigheter för att få ett tidseffektivt genomförande av projektet. 

Samråd kommer löpande att hållas med berörda myndigheter och sakägare. 
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2.  Beskrivning av projektet 

2.1. Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av väglagen 

och som slutligen leder fram till en vägplan. 

I början av planläggningen tas ett underlag fram som beskriver hur projektet kan påverka 

miljön. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan.  

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

för dialog med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för få deras 

synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en 

samrådsredogörelse. 

2.2. Bakgrund 

Bro 2-24-1 är belägen på väg 841 (Enköpingsvägen) vid Almarestäket i Järfälla och 

Upplands-Bro kommuner, Stockholms län (Figur 1). 

  

Figur 1. Broläget på väg 841 vid pilen (NVDB, Trafikverket). 

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

Enköpingsvägen finns det flera påfarter till väg E18.  

Vägen är en sekundär länsväg som har bärighetsklass 1 (BK 1) på västra sidan bron och 

bärighetsklass 2 på östra sidan bron. Vid broläget är hastighetsbegränsning satt till 50 
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kilometer per timme. Vägbredd är 8 meter på västra sidan bron och 6,2 meter på östra sidan 

bron. Vägen är inte rekommenderad för farligt gods. Trafikmängd (ÅDT, 2003) är totalt 

2590 fordon varav 140 lastbilar. Mängden trafik kan förväntas öka över tiden med ökad 

bebyggelse. Vägen nyttjas framförallt som lokalväg för boende inom området. 

Trafikverket har genom inspektion av öppningsbar svängbro efter väg 841 vid Almare-Stäket 

kommit fram till att bron är i så dåligt skick att den behöver bytas ut. Bron byggdes 1926 och 

är 55 meter lång och är av typen svängspann (Figur 2).  

 

Figur 2. Bron sedd från nordost. 

Ingående delar är äldre än byggnadsdatum och då bland annat svängspannet från 1910 är 

flyttat från Södertälje kanal. Bron har för brotypen en mycket hög ålder och har omfattande 

och allvarliga skador. Brons bärighet har klassats till BK 3. Bärigheten kan på grund av 

skador komma att klassas ner ytterligare. Tyngre trafik får då en omväg på cirka 40 

kilometer via E18.  

Reparationer och förstärkningar har företagits vid ett flertal tillfällen. Senast en åtgärd har 

genomförts var 2015, med byte av vissa tvärbalkar samt partiell ommålning. 

Bron öppnas för sjötrafik cirka 1000 gånger per år. Farleden är utmärkt på sjökort (Figur 3) 

och huvuddelen av all sjötrafik är fritidsbåtar.  
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Figur 3. Utmärkning av farleden vid broläget (Sjöfartsverket, digitalt sjökort). 

 

2.3. Åtgärdsvalsstudie 

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

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

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

följande punkter: 

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

resor samt valet av transportsätt. 

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

befintliga infrastrukturen.  

3. Bygg om. Detta steg innebär begränsade ombyggnader. 

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

ombyggnadsåtgärder. 

Någon metod att effektivisera, nyttja befintlig bro har inte identifierats. 

Ombyggnadsåtgärder i begränsad skala bedöms inte vara teknisk långsiktig möjligt med 

hänsyn till omfattningen och typen av skador.  

Det tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt bästa alternativet är att byta befintlig bro mot ny.  

Med hänsyn till farleden bör ny bro vara öppningsbar, antingen i form av svängbro eller 

klaffbro.  



9 
 

En lyftsvängbro kan i stort byggas liknande den befintliga bron och utrymmet i farled och 

för det övriga vattenområdet behöver inte inskränkas. Kostnaden för en lyftsvängbro är 

cirka dubbelt så högt som en fast bro. 

En klaffbro skulle på grund av längden byggas med dubbla klaffar. Brons intrång i 

vattenområdet skulle kunna öka, vilket i detta fall inte bedöms vara möjligt med hänsyn till 

framtida vattenflöden. En klaffbro kostar cirka tre gånger mer än en fast bra. 

Underhållskostnaden för klaffbron med dubbla maskinutrustningar blir högre än för 

svängbron som endast har en maskinutrustning.  

Med hänsyn till spännvidden över vattenområdet, farleden, framtida vattenflöden, 

byggkostnad och underhållskostnad föreslås att den nya bron byggs som en lyftsvängbro.  

Den nya bron bör byggas bredare för att förbättra vägsektionen, gc-förbindelse och 

arbetsmiljön vid service. Bredden anpassas så att det går att trafikera två 3,5 meter breda 

körfält och en 2,5 meter bred gc-bana. 

Vid breddning av bron måste hänsyn tas till att ökad bredd på en svängbro vid öppning kan 

minska bredden på farleden. Breddning av bron medför att spännvidden på svängspannet 

behöver ökas. 

Den nya bron kan antingen byggas i befintligt broläge eller i nytt broläge 30 meter 

nedströms befintlig bro. Om bron byggs i nytt broläge behövs ingen provisorisk bro och 

tiden för avlysning av farleden kan minskas. I nytt broläge krävs även att ny väg anläggs och 

ansluter till befintlig väg. Det nya broläget ansluter väl med platsen för den tidigare 

järnvägsbron som passerade vattnet.  

Nytt broläge bedöms som alternativ 1 och alternativ 2 är ny bro i befintligt broläge.  

Grundläggning för den nya bron förutsätts kunna utföras liknande som befintlig bro med en 

kombination av pålning och fast grusbotten. För att säkerställa stabila förutsättningar 

mellan svängbrodelen och anslagspelare bör det övervägas att koppla ihop dessa med en 

bottenplatta eller balkar av armerad betong.  

En lyftsvängbro har en mittpelare i vattenområdet. För lyftfunktionen finns ett 

hydraulsystem varför ett tätt tråg bör byggas in i konstruktionen för att omhänderta 

eventuellt oljespill vid haveri.  

2.4. Ändamål och projektmål 

Ändamålet med projektet är att få en ny mer funktionell vägbro. Följande aspekter uppnås 

med ny bro: 

 Fortsatt bibehållen funktion utan avbrott 

 Långsiktigt lägre underhållskostnad 

 Ökning till BK1- klassning 

 Minskad olycksrisk genom breddning 
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 Bevarad funktion för båttrafiken 

 Högre framtida trafikkapacitet 

 Gång- och cykelväg, 2,5 meter 

2.5. Beskrivning av befintlig väganläggning 

Bron är en öppningsbar bro med öppningsfunktion i form av ett svängspann (Figur 4). Bron 

byggdes 1926 och har en längd av 55 meter och en bredd av 7,5 meter där cykelbanan utgör 1 

meter av bredden.  

 

 



11 
 

 

Figur 4. Bron sedd från norr (överst), söder samt från väster (BATMAN, Trv samt Norconsult). 

Svängspannet med spännvidd 21,9 + 13,4 meter är byggt av stål som sammanfogats med 

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

armerad betong.  

Landfästen och pelare är byggda av armerad betong.  

Grundläggning har utförts på grusbotten och träpålar.  

Brons överbyggnad har byggts om och förstärkts vid 2 tillfällen, 1955 och 1987. Bron 

målades delvis om 2015. Historik kring tidigare ommålningar samt befintligt 

rostskyddssystem saknas. 

I samband med huvudinspektioner och stålrevision har det konstaterats en omfattande 

skadebild avseende korrosion med godsförluster, sprickor i bärande stålkonstruktion samt 

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

% av godset på underflänsarna lokalt korroderat bort. Spaltkorrosion mellan 

underflänsarnas plåtar bidrar till risk för att nitarna sprängs bort. Generellt har den södra 

huvudbalken kraftigare korrosionsangrepp än den norra. Utöver detta finns sprickor i 

sekundära balkar, brott i skruvar för sekundärbalkars upplag, gravrostangrepp på 

stålkonstruktionen, spaltkorrosionsangrepp i upplagen för de sekundära tvärbalkarna.  

Utöver ovan är betongbrodelarna skadade i form av vittring, spjälkning och sprickor. 

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

Betongskador på landfästen/upplag bedöms ha förorsakats av armeringskorrosion som på 

grund av otäta fogar sannolikt beror på kloridinträngning i betongen.  

Bron har nedsatt bärighetsklass till BK 3 med EG/AB = 8/12 ton på grund av skadebilden.  

Tyngre trafik än BK 3 har en 40 kilometer lång alternativ väg via E18. 
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Genom att löpande utföra akuta reparationer för att i möjligaste mån säkerställa brons 

bärförmåga bedömdes 2011, att bron kunde behålla gällande bärighetsklass i 5 år. Bron kan 

alltså i närtid få bärighetsklassningen sänkt.  

2.6. Angränsande planering 

Detaljplan för Norra Stäksön har som syfte att utreda lämpligheten för att planlägga för ny 

bebyggelse på Norra Stäksön med målet att skapa en ny stadsdel. Planprocessen för detta 

område pågår. Eftersom utredningsområdet finns norr om E18-bron bedöms inte brobytet 

påverkas. Det kan dock finnas framtida synergier som bör beaktas vid bytet av bro och 

anläggande av ny väg. Angöring till Norra Stäksön är tänkt att ske mot Enköpingsvägen i 

öster och väster på ön. Beräknad ÅDT för området beräknas bli 6 500 fordon. 

3. Avgränsningar 

Ny väg och bro kommer att ligga utanför befintligt vägområde. Projektet kommer att 

avgränsas av ett område som i sin helhet är cirka 400 meter långt och 70 meter brett. Inom 

detta område kommer ny vägbana och ny bro att anläggas. Nytt broläge blir nedströms 

befintlig bro. Den exakta längden på ny väg och brons nya exakta läge kan inte anges i detta 

skede utan kommer att utredas under den fortsatta processen. Markförhållanden och till 

viss del även fastighetsägande spelar in för exakt läge. Lämpligen dras ny väglinje i samma 

linje som det gamla järnvägsspåret (Figur 5). 

 

Figur 5. Principiell sträckning för den nya vägen och bron (Google maps). 
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Vattenområdet nedströms gammalt- och nytt broläge kommer att påverkas genom det 

arbete som kommer att ske i vatten. Spridning av finsediment nedströms beror på årstid och 

vattenstånd i området, alltså vattenhastighet. 

Anläggande av ny bro uppströms gammalt broläge har valts bort på grund av byggnader i 

direkt närhet till befintlig väg, både företagsfastigheter och bostadsfastigheter. Att lägga bro 

och ny väg längre nedströms medges inte då kostnaden för detta inte är försvarbar eftersom 

en betydande ny sträcka väg måste anläggas. 

Konstruktion av ny bro och rivning av gammal bro kommer att ske i samma projekt och 

följaktligen under samma tidsperiod. Rivning av gammal bro sker tidsmässigt efter att ny 

bro med väg är färdigställd och idrifttagen. Exakt tidplan går inte att säga i skrivande stund 

utan detta ligger längre fram i planeringen. Öppningsdatum för ny bro bör kunna vara under 

andra delen av 2021. 

4. Förutsättningar 

Under denna rubrik tas endast de intressen upp som berörs av ett brobyte och ny 

vägdragning. Intressen som inte finns i brons/vägens direkta närhet eller intressen som inte 

kommer att påverkas behandlas inte under förutsättningar. 

4.1. Allmänt 

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

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

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

skog med mindre ytor som är hävdade (Figur 6).  

 

Figur 6. Stäksöns natur i närområdet till bron (hitta.se). 
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Endast enstaka hus finns här, där Almare-Stäkets herrgård är den mest dominerande 

byggnaden (Figur 7). Kärnan i den nuvarande anläggningen är troligen från 1640-talet. 

Byggnaden fick sitt nuvarande utseende under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Ättlingarna till dåtidens ägare bebor fortfarande Almare-Stäket. Gården drivs idag i privat 

regi som hotell-, konferens- och ridsportanläggning.  

 

Figur 7. Äldre bild på herrgården (fotograf okänd). 

På den östra sidan bron finns bebyggelse som ligger nära vägen. Nära brofästet finns dels en 

privatfastighet, bostadshus samt uthus, och på andra sidan väg 841 en restaurang. Bakom 

privatfastigheten finns dels en större yta som fungerar som någon form av 

uppställningsplats samt en stor uppläggningsplats för fritidsbåtar. Här finns även bryggor 

för fritidsbåtar (Figur 8). Piluddens båtklubb ansvarar för bryggor och uppläggsplats. 

 

Figur 8. Uppläggningsplats för fritidsbåtar samt en del av bryggorna på platsen (foto: Norconsult). 
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Fritidsbåtstrafiken är stor under sommarhalvåret. Efter strandlinjen finns bryggor anlagda 

med jämna mellanrum. I anslutning till fritidsbåtanläggningen finns även en gästhamn 

(Figur 9). 

 

Figur 9. Närmiljön vid brons östra sida (hitta.se). 

4.2. Boende och hälsa 

Järfälla kommun har en areal av 63 kvadratkilometer. Befolkningsutvecklingen har från 

1970 gått från knappa 50000 innevånare till dagens 72000. Under den kommande 

tjugoårsperioden förväntas befolkningen öka med över 30 000 invånare. Centralorten är 

Jakobsberg och kommunen är en del av Stockholms län, landskapet Uppland och Attunda 

domsaga. Kommunens område motsvarar Järfälla socken och mindre delar av Eds socken 

och Sollentuna socken. Vid kommunreformen 1862 bildades i dessa socknar Järfälla, Eds 

och Sollentuna landskommuner. Vid kommunreformen 1952 överfördes till 

landskommunen området Stäket från då upplösta Eds landskommun. 1955 överfördes 

Kallhälls villastad (eller Björkliden) från Sollentuna köping. Järfälla kommun bildades vid 

kommunreformen 1971 genom ombildning av Järfälla landskommun. 1975 överfördes byn 

Kyrkhamn strax norr om Lövsta till Stockholms kommun. Kommunen är uppdelad i 

Barkarby-Skälby, Jakobsberg, Viksjö samt Kallhäll-Stäket (Figur 10). 
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Figur 10. Indelning av Järfälla kommun. 

I Järfälla kommun finns cirka 4500 registrerade företag varav 60 procent är enmansföretag 

och 85 procent har färre än tio anställda. Den största arbetsgivaren är Järfälla kommun.  

Järfälla översiktsplans huvudmål är att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för hållbar 

utveckling för de som lever och verkar i kommunen. Fem delmål har formulerats för att nå 

det övergripande målet. Delmålen innebär att Järfälla ska erbjuda:  

 En varierad, upplevelserik och karaktärsfullt byggd miljö.  

 Levande och rika park-, natur- och kulturmiljöer.  

 En samhällsekonomiskt effektiv, robust och långsiktigt hållbar infrastruktur.  

 Bästa möjliga förutsättningar för utbildning, forskning och näringsliv.  

 En attraktiv och hälsosam livsmiljö för alla.  

Framtidsbilden är kommunens syn på hur Järfällas bebyggelsestruktur ska bevaras och 

utvecklas för att bli attraktiv, långsiktigt hållbar och robust. De centrala delarna av 
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Jakobsberg, och Barkarby samt delar av Veddesta har en tydlig stadskaraktär. Kommun-

delarna är på väg att växa samman till en tät, modern och levande stadskärna av regional 

betydelse. I dessa tätare stadsmiljöer finns drivkraft för ett kunskapsintensivt näringsliv 

nära integrerat med bostäder, service och handel.  

Kallhäll har en mer stadsmässig karaktär idag. Det goda kollektivtrafikläget och närheten till 

grönska innebär att kommundelen har utvecklats och förtätats.  

Områden mellan kommundelarna har omvandlats så att kommunen knutits samman. Nya 

småskaliga strukturer har vuxit fram norr om Stäket och söder om Kallhälls villastad. Stora 

områden av Järfälla har utvecklats med bibehållen karaktär.  

Ytkrävande och transportintensiva verksamheter som inte kan integreras i den täta 

strukturen har lokaliserats till det nya området vid Rotebroleden.  

En kollektivtrafik av hög kvalitet med tunnelbana till Järfälla innebär att hela regionen 

upplevs lättillgänglig. Trafiknätet har utvecklats och användningen av cykel och 

kollektivtrafik har ökat. Järfällas kommundelar har bundits ihop med kapacitetsstark 

kollektivtrafik. Barkarbystaden har bra kopplingar till det regionala vägnätet. 

Enligt RUFS är området närmast bron på östra sidan beskrivit som övrig regional 

stadsbygd. På västra sidan bron är det beskrivit som grön värdekärna. 

Detaljplaner som berör området vid bron är Almarevägen, Stäket. Planförslaget berör inte 

broområdet i sig men beroende av byggstart kan exempelvis byggtrafik från de båda 

projekten komma att påverka varandra.  

Ytterligare detaljplan är Stäkets verksamhetsområde vilket är beläget öster om E18, 

trafikplats 152. Byggnation inom området bör inte påverka brobytet. Detaljplanen kan 

komma att påverka det framtida trafiktrycket på bron. 

Upplands-Bro kommun har en areal av 325 kvadratkilometer. Befolkningen har gått från 

knappa 11000 1970 till närmare 26000 idag, i huvudsak är koncentrerade till orterna Bro 

och Kungsängen. Centralorten är Kungsängen och kommunen är en del av Stockholms län, 

landskapet Uppland och Attunda församling. Kommunens område motsvarar socknarna: 

Bro, Håbo-Tibble, Håtuna, Låssa, Stockholms-Näs och Västra Ryd, alla i Bro härad utom 

Håbo-Tibble och Håtuna (som ingick i Håbo härad). I dessa socknar bildades vid 

kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn, dock för Bro och Låssa 

socknar en gemensam, Bro och Låssa landskommun. Vid kommunreformen 1952 bildades 

Upplands-Bro landskommun av de fem landskommunerna Bro och Låssa, Håbo-Tibble, 

Håtuna, Stockholms-Näs och Västra Ryd. Upplands-Bro kommun bildades vid 

kommunreformen 1971 genom en ombildning av Upplands-Bro landskommun. Samtidigt 

ändrades länstillhörigheten från Uppsala län till Stockholms län. Kommunen är uppdelad i 

Bro, Håbo-Tible, Håtuna, Kungsängen- Västra bro och Låssa (Figur 11).  
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Figur 11. Indelning av Upplands-Bro kommun. 

Enligt RUFS är området på västra sidan bron beskrivit som grön värdekärna. 

Upplands-Bro kommun har ett strategiskt läge med dess närhet till Stockholm. En levande 

landsbygd med 13 mil strandlinje gör den attraktiv. Tätorterna har utvecklats mellan 

kommunikationsstråken E18 och järnvägen och har sin utgångspunkt i stationslägena. 

Tillväxten sker framförallt i tätorterna. På landsbygden sker en mer långsam och diffus 

tillväxt i form av avstyckningar av tomter samt utbyggnad och permanentning av 

fritidsbebyggelse. Kommuns översiktsplan lyfter man fram följande planeringsinriktning för 

landsbygden: 

 Kommunens utbyggnad ska i första hand ske i eller i anslutning till tätorterna Bro 

och Kungsängen. Detta för att använda och utveckla befintlig teknisk infrastruktur, 

kollektivtrafik och närservice. 

 På landsbygden har de areella näringarna och miljövänlig energiproduktion 

företräde framför andra exploateringsintressen. 
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 Kommunen är i grunden positiv till byggande på landsbygden. Man vill särskilt lyfta 

fram hänsyn till landskapsbild och terräng, områdets karaktär och lokala 

byggnadstradition, vatten- och avloppsförsörjning samt en prioritering av 

lokaliseringar i närheten av kollektivtrafikförsedda stråk. 

 Inom områden med särskilda naturvärden och kulturhistoriskt värdefulla miljöer är 

kraven på anpassning till den befintliga miljön ännu större. 

 Kommunen vill medverka till att skapa förutsättningar för näringsverksamhet på 

landsbygden. 

Framförallt är det detaljplaner i Kungsängen som kan beröra brobytet.  

Detaljplan för Norra Stäksön har som syfte att utreda lämpligheten för att planlägga för ny 

bebyggelse på Norra Stäksön med målet att skapa en ny stadsdel. Planprocessen för detta 

område pågår. Eftersom utredningsområdet finns norr om E18-bron bedöms inte brobytet 

påverkas. Det kan dock finnas framtida synergier som bör beaktas vid bytet av bro och 

anläggande av ny väg. Angöring till Norra Stäksön är tänkt att ske mot Enköpingsvägen i 

öster och väster på ön. Beräknad ÅDT för området beräknas bli 6500 fordon. 

I övrigt finns inga pågående detaljplaner eller pågående utbyggnader som kan komma att 

påverka brobytet. 

4.3. Landskapets karaktär 

Området kring bron har helt olika utseende på den östra och den västra sidan av bron. På 

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

betyder att platsen särskilt ska skyddas mot åtgärder som kan skada dess naturvärden, 

kulturvärden och friluftslivet. Översiktsplanen anger att södra delen av Stäksön ska behållas 

som ett närrekreationsområde. Stäketskogen som är beläget strax söder om E 18 och de 

gamla landsvägarna på Stäksöns västra strand är bevarade för sin urskogslika miljö som är 

ovärderlig för många hotade växter och djur samt för att skydda områdets de Geermoräner 

(Figur 12, Figur 13).  

 



20 

 

 

Figur 12. Västra stranden med dess skogsmiljö sedd från bron (foto Norconsult). 

 

Figur 13. Västra sidans natur med bron i förgrunden (hitta.se). 

Hela södra delen är riksintresse för kulturmiljövård och har mycket stora naturvärden. 

Kulturlandskapet innehåller förutom den odlade marken även hagar, strandängar och ett 

vackert ekbestånd. Den historiskt rika södra delen inkluderar bl.a. ett unikt vägmuseum 

med tre äldre vägdragningar, de gamla landsvägarna vid Dalkarlsbacken och motorvägen 

E18, den mindre herrgården Almare–Stäket i nyklassicistisk stil med ekonomibyggnader 

från 1800-talet samt en gräsbevuxen ruinkulle på Stäketholmen som döljer resterna av en 

medeltida borg. Södra Stäksön har också en liten fågelsjö som är ekologiskt särskilt känslig. 

På vintrarna har det noterats kungsfiskare, strömstare och häger vid broläget. 

Den östra sidan av bron domineras av mark som är bebyggd, eller på annat sätt påverkad av 

människan. Närmast vägen ligger privatfastigheter samt en näringsfastighet i form av en 

pizzeria. Här finns även en större öppen yta som kan utgöra parkering samt en stor öppen 

yta närmare vattnet som utgör båtuppläggningsplats. Spår av den gamla järnvägen syns på 

båda sidorna av bron (Figur 14).  
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Figur 14. Närmiljöer kring brons östra sida (foto Norconsult). 

I brons närområde går en gata in norrut till flera bostadsfastigheter och till en park med en 

båtbrygga. Insprängt mellan husen och vägarna finns dungar med lövträd och gräsytor 

(Figur 15).   

 

Figur 15. Översiktlig bild som visar brons närområde på östra sidan (hitta.se). 
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4.4. Naturmiljö 

Mälarens delavrinningsområde på platsen (subid 8651) är 25,9 kvadratkilometer stort och 

tillhör huvudavrinningsområde 61, Norrström. Markanvändningen utgörs till sjö 93 %, 

skogsmark 4 % och urbant 1,9 %. Flödesstatistik, total vattenföring från SMHI, är i 

kubikmeter per sekund: 

HQ 265 

HQ 10 205 

HQ 2 137 

MHQ 145 

MQ 26,4 

MLQ 0,24 

Vattnets kvalitet och färg präglas av omgivningen. Mälaren vid broläget har kraftigt färgat 

vatten på grund av finpartiklar som rinner till från omgivande mark. 

Broläget ligger inom område för strandskydd, som dock inte vunnit laga kraft. Det ligger 

dessutom inom det strandskyddsområde som tolkats från äldre beslutskartor (Figur 16).   

 

Figur 16. Område för utvidgat strandskydd, snedstreckat område, samt äldre tolkning, prick-streckad gräns 
(Länsstyrelsens webbgis). 

Området ligger även inom vattenskyddsområde Östra Mälaren, för ytvattentäkterna Lovö, 

Norsborg, Görväln samt Skytteholm. 

Stora delar av den södra delen av Stäksön täcks av riksintresset naturvård (MB 3 kap 6 §). 

Området är 260 hektar stort varav huvuddelen, 255 hektar, utgörs av land (Figur 17). I 

registerbladet för området framgår att området är beläget i västra delen av Stäksön, som 
utgörs av en halvö, som är sammanbunden med fastlandet genom det smala och låga 

Ryssgravsnäset. Halvön består av högre barrskogsbevuxna bergspartier omväxlande med 

lägre uppodlade marker. Bergspartierna sluttar bitvis brant mot åkrar och stränder. De höga 

naturvärdena betingas i första hand av områdets värde för geologisk forskning och 
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undervisning. Barrskogsområdet mellan Dalkarlsbacken och Kortvreten innehåller ett 

mycket stort antal De Geermoräner, vilka har stort värde för kännedomen om inlandsisens 

avsmältningsförlopp. Många moränvallar har en oregelbunden form. Man har också funnit 

vallar som består av stenblock. Dessa blockvallar är mycket sällsynta och har troligen bildats 

genom så kallad kalvning då isen drog sig tillbaka. Området är en välkänd och ofta nyttjad 
exkursionslokal. Mellan Dalkarlsbacken och Kortvreten ner mot stranden växer ett bitvis 

glest bestånd av grov tall som är ca 200 - 250 år gammalt. Kulturlandskapet i söder 

innehåller även hagmarker och ädellövskogspartier av naturvårdsintresse. 

 

 
 
Figur 17. Figuren visar riksintresset för naturvård på Stäksön (Länsstyrelsens webbgis). 

Skogsstyrelsen har inte pekat ut några särskilda hänsyn i området. Naturreservat och Natura 

2000 finns inte inom området för ny bro och väg. 

I den direkta närheten av brobyte och anläggande av väg har det inte rapporterats några 

rödlistade arter. Även vid en sökning över ett större område finns inga rapporterade fynd 

under tidsperioden 2000-2016. Fynd av kungsfiskare, strömstare och häger har gjorts i 

brons direkta närhet. Av dessa är kungsfiskare sårbar (VU) medan de andra båda arterna 

betraktas som livskraftiga. 

Av stormusslor har spetsig målarmussla, äkta målarmussla och allmän dammussla 

observerats i Vallbyviksbadet och spetsig målarmussla och allmän dammussla vid Vållsvik 

badstrand. Av dessa är äkta målarmussla klassad som nära hotad (NT). Båda fyndplatserna 
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ligger i Upplands-Bro kommun och relativt långt från broläget. Fynden indikerar dock att 

det kan finnas fler lokaler med stormusslor varför försiktighet med grumling bör råda vid 

grävning i vatten eller nära vatten.  

Provfisken som gjorts i Mälaren uppvisar följande artfördelning; 

abborre, asp, björkna, braxen, faren, flodnejonöga, gers, gädda, gös, id, lake, löja, mört, 

nissöga, nors, ruda, sarv, sik, siklöja, sutare, vimma och ål. Av dessa är följande arter 

rödlistade hos Artdatabanken; asp (nära hotad), lake (nära hotad), vimma (nära hotad) och 

ål (akut hotad). 

4.5. Kulturmiljö 

På brons västra sida i Upplands-Bro finns ett stort område utpekat som riksintresse 

kulturmiljövård (MB 3 kap). Området benämns Görväln och motivering till beslutet är 

följande (Figur 18): ”Farledsmiljö och kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala 

och Sigtuna ut i Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på vattnet 

och till lands alltsedan järnåldern. Herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och 

medeltidens stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-, 1700- och 

1800-talen. Uttryck för riksintresset är den kraftiga ruinkullen efter ärkebiskopens 

palatsliknande fäste från 1400-talets slut på Stäketholmen. Platsen för Tuna-byn på 

Lennartsnäshalvön och stora järnåldersgravfält, vilka berättar om traktens centrala 

betydelse under järnåldern. Knutpunkten mellan vatten- och landkommunikationerna med 

fyra generationer landsvägar allt ifrån landets äldsta statliga vägbygge 1665, samt 

järnvägssträckningar. De många herrgårdsanläggningarna och det av godsdriften präglade 

landskapet med storskaliga åkrar och alléer, bl.a. Almare-Stäket och Lennartsnäs. 

Odlingslandskapet med system av äldre vägar och jordbruksbebyggelse. Miljön berör även 

Järfälla kommun”. 

 

Figur 18. Delar av området för riksintresset för kulturmiljövård Görväln (Länsstyrelsens webbgis). 
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Uppgifter från Riksantikvarieämbetet pekar ut flera fornlämningar i området (Figur 19).  

 

Figur 19. Fornlämningar utpekade av riksantikvarieämbetet (RAÄ). 

På östra sidan bron finns ett större område som utgörs av lämningstypen, stadslager. Detta 

ska utgöras av småstadsbebyggelse från 1620-talet. Området är cirka 500 meter långt och 

80 meter brett. Både bebyggda och obebyggda tomter ska ha funnits. De bebyggda tomterna 

var 27 och beboddes av hantverkare som ska ha representerat ett 15-tal yrken.  

Även den röda byggnaden vid det östra broläget är dokumenterat som Stäkets krog med 

strategiskt läge där land- och sjövägar korsade varandra (Figur 14, Figur 15).  

På västra sidan bron finns tre fornminnen som ligger i eller nära den nya vägdragningen 

(Figur 19). Det som är närmast vattnet är en oval högliknande förhöjning. Det är oklart om 

det är ett fornminne eller om det är en naturbildning. Den längre västerut intill vägen 

liggande, utgörs av en rund delvis stenfylld grop som kan ha utgjort ett militärt skyttevärn. 

Cirka 130 meter från bron direkt norr om Enköpingsvägen finns ett vägmärke i form av en 

milstolpe av rödgrå granit som är drygt en meter hög.  

4.6. Rekreation och friluftsliv 

Området för brobytet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap), Mälaren med 

öar och strandområden i Stockholms län (Figur 20). Det är en schematisk avgränsning där 

aktuell avgränsning regleras i gällande översiktsplan.  



26 

 

 

Figur 20. Gräns för riksintresset rörligt friluftsliv (webbgis). 

Stora delar av Stäksön ligger inom älgjaktsområden, jaktåret 2014-15. Gamla banvallen 

förefaller vara undantagen från området (Figur 21).  

 

Figur 21. Älgjaktsområdets utbredning på den sydöstra delen av Stäksön (Länsstyrelsens webbgis). 

Stockholmregionen och Mälaren präglas mycket av verksamhet som anknyter till vatten. Det 

finns uppskattningsvis 40 000 fritidsbåtar i området. Det regionala Saltsjön-Mälarens 
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Båtförbund ansluter drygt 260 båtklubbar med 50900 medlemmar inom Stockholm- och 

Uppsala län. Organisationen har bland annat till uppgift att värna om en levande skärgård, 

samt att verka för ökad säkerhet till lands och till sjöss.  

Stockholms Hamn sköter drift och underhåll av kajer och hamnplatser samt ansvarar för 

slussar och öppning av broar. De reglerar vattennivån i Mälaren genom slussar och 

dammluckor. Aktuellt vattenstånd redovisas på Stockholms Hamnars webbplats.  

Närmaste gästhamn finns strax söder om bron.  

4.7. Miljökvalitetsmålen 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 

tjugofyra etappmål.  

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en 

generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för 

miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I målet står också att arbetet med att lösa de svenska 

miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till 

andra länder. 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 

till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen 

och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen.  

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 

De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmålen anger inte 

önskade tillstånd för miljön, utan de läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar. 

De miljökvalitetsmål som bedöms påverkas av brobytet är: 

 Frisk luft 

 Levande sjöar och vattendrag 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt och djurliv 

4.8. Miljökvalitetsnorm luft och vatten 

Information om luftmätningar har inte hittats.  

Miljökvalitetsnorm för vatten finns framtaget för området med benämning Mälaren-

Skarven (SE661108-160736). Förslag till miljökvalitetsnorm för ekologisk status är god till 

år 2021. Motivering till kvalitetskrav är att vattenförekomsten har sämre än god status på 

grund av övergödning. Påverkan består främst av diffust läckage från t ex jordbruksmark, 

enskilda avlopp och dagvatten. För att nå god status behövs flera åtgärdsinsatser inom 

många områden. Lagstiftning saknas för att få till stånd flera av åtgärderna. Den offentliga 

finansieringen är också otillräcklig för att genomföra alla åtgärder som behövs. Därför har 
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vattenförekomsten normen god status med tidsundantag till 2021. Skälet är orimliga 

kostnader. 

Kemisk ytvattenstatus har fått kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus. Undantaget är för 

kvicksilver och dess föreningar samt bromerade difenyler.  

Mälaren finns upptagen i bilagan till Miljökvalitetsnorm för fisk- och musselvatten som 

”andra fiskevatten”. De parametrar som finns listade där och kan komma kan komma att 

påverkas av arbetena med ny bro är framförallt upplöst syre, uppslammade fasta substanser, 

syreförbrukning och mineraloljebaserade kolväten. 

4.9. Buller 

Buller och vibrationer förekommer så gott som dygnet runt vid broläget. Vägen och bron 

trafikeras frekvent av både personbilar och lastbilar. I direkt närhet till broläget finns det 

relativt få bostäder som kan påverkas av buller.  

Bullerutredningar på plats har inte gjorts.  

I propositionen 2013/14:128 som föregick den nya förordningen (2015:216) om trafikbuller 

vid bostadsbyggnader angavs att de riktvärden som kommer att författningsregleras inte ska 

gälla vid planering och byggande av infrastruktur för väg- och spårtrafik.    

Regeringen redovisade i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 att vid tillämpning av 

riktvärden vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt 

och ekonomiskt rimligt. Denna bedömning kvarstår. 

I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att nedanstående riktvärden normalt inte 

bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Riktvärdena angavs som långsiktiga mål. 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning gäller riktvärdet för buller utomhus 55 

dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. 

I de fall som utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan, till exempel i stora 

tätorter med stadsstruktur, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Naturvårdsverket har ännu inte tagit ställning till huruvida de uttalanden gjorts i 

proposition 2013/14:128 om riktvärden för nybyggnation av bostadsbyggnader påverkar 

bedömningen av vilka bullernivåer som ska eftersträvas för att förebygga olägenhet för 

människors hälsa vid nybyggnation och väsentlig ombyggnation av vägar och spår. 
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Någon form av bullerreducerande åtgärder mot bostadsfastigheter kommer att krävas när 

ny väg anläggs. 

4.10. Förorenade områden 

I närområdet för brobytet har endast ett potentiellt förorenat område identifierats. Primär 

bransch för denna är hamnar, fritidsbåtshamn. Hamnen är ej klassificerad (Figur 22). 

  

Figur 22. Inringat finns den, i brons närområde, potentiellt förorenade fritidsbåtshamnen (Geodata). 

4.11. Barriärverkan 

Vägar och broar kan utgöra barriärer för djurlivet. För mindre djur utgör vägar barriärer och 

kan störa de naturliga vandringsvägarna. Djurlivet blir i regel påverkat mer eller mindre 

negativt av trafik genom att mindre djur blir överkörda. Detta kan vara särskilt tydligt under 

vissa årstider och på vissa platser. Ett exempel på detta är vissa grodarter som vandrar 

under tid för fortplantning och då kan drabbas av massdöd. Även mindre däggdjur är 

sårbara vid vägmiljöer. Ett exempel på detta är igelkottar som rör sig relativt långsamt över 

trafikerade vägar. Djupa diken och viltstängsel bidrar ytterligare till barriäreffekter. 

Någon inventering av djurpassager på platsen har inte gjorts varför barriärverkan är svår att 

förutse.  

4.12. Farligt gods 

Väg 841 är inte rekommenderad väg för farligt gods. Primär väg för farligt gods är E18. 

Sekundär väg är Enköpingsvägen från trafikplats Stäket till trafikplats Kallhäll samt från 

trafikplats Brunna, Granhammarsvägen och vidare Enköpingsvägen mot nordväst.  

Brons ringa bredd gör att olycksrisken ökar generellt och att inblandning av farligt gods vid 

olycka kan förekomma. Detta skulle påverka närboende negativt på Stäketsidan av bron. 
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5. Effekter och deras tänkbara betydelse 

Nedan redovisas en översiktlig beskrivning av möjliga förändringar i miljökvalitet och vad 

de kan innebära för berörda intressen. Effekternas karakteristiska egenskaper bedöms så 

långt möjligt. Tänkbar samverkan mellan olika effekter beaktas i bedömningen. Effekterna 

och konsekvenserna analyseras djupare senare i processen, det vill säga i samband med att 

miljökonsekvensbeskrivningen eller miljöbeskrivningen upprättas (Tabell 1). 

Tabell 1. Bedömda effekter av brobytet och dess påverkan. 

Faktor som påverkas Effekt Bedömd påverkan Skyddsåtgärd 

    

Boende och hälsa För närboende, störning 

genom buller och damning 

under byggtid/rivning. 

Liten negativ 

påverkan. Kortvarig. 

Bullerskyddsåtgärder 

under byggskede. Tysta 

maskiner. 

Damningsminskande 

åtgärder. 

Landskapets karaktär Förändring av 

landskapskaraktären genom 

ny väg och bro. 

Ingen påverkan eller 

mycket liten negativ 

påverkan då befintlig 

väg och bro rivs efter 

färdigställande av ny. 

Ny bro och väg läggs i 

gamla 

järvägsdragningen. 

 

Strandskydd Ny väg dras genom område 

med utökat strandskydd. 

Liten negativ 

påverkan.  

Minimera nyttjande av ny 

mark. Huvuddelen av ny 

väg kommer att gå på den 

gamla järnvägsbanken. 

Kulturmiljö Inga fornminnen vid nytt 

broläge. 

Ingen påverkan. Detaljinformation till 

entreprenör. 

Friluftsliv Inskränkning för båtlivet 

under byggtid/rivning. 

Liten negativ 

påverkan under 

begränsad tid. 

Information kring 

byggtider. Byggnation 

under lågsäsong. 

Resande Förändrad trafikmiljö, 

trafiksäkrare. 

 

Liten positiv 

påverkan. 

 

Farliga transporter Ska ej gå farliga transporter 

över bron 

Ingen förändring.  
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Faktor som påverkas Effekt Bedömd påverkan Skyddsåtgärd 

Miljömålen  

Levande sjöar och 

vattendrag 

 

Frisk luft 

 

 

 

 

Grumling under 

anläggningsarbeten. 

 

 

Utsläpp från 

arbetsmaskiner. Ökade 

utsläpp under 

anläggningsarbetet. 

 

 

 

 

Liten negativ 

påverkan som är 

kortvarig i tid. 

 

Liten negativ 

påverkan under 

anläggningsarbetet, 

liten positiv påverkan 

efter färdigställande 

genom bättre 

trafikflöde. 

 

Grumlingsreducerande 

åtgärder vid byggskedet. 

Arbete under 

vinterhalvåret. 

Miljökvalitetsnorm Grumling under 

anläggningsarbetet. 

Liten kortvarig 

negativ påverkan 

under 

anläggningsskedet. 

Inga långsiktiga 

effekter. 

Grumlingsskydd i form av 

siltgardiner. Förhindra 

onödig körning i 

strandnära områden som 

kan orsaka erosion. 

 

Sammantaget bedöms effekterna vid anläggande av ny bro med tillhörande vägdragning 
samt rivning av gammal broanläggning ge vissa kortvarigt negativa effekter. Långsiktigt 
negativa effekter bedöms inte uppstå. Irreversibla negativa konsekvenser bedöms inte 
uppstå. 

Ny bro bedöms ge en något bättre luftkvalitet genom ett effektivare trafikflöde över bron 
vilket är en liten positiv effekt. Förbättrad cykelbana bedöms ge en viss förbättring för 
cyklister med ökade cykeltransporter vilket ger en positiv effekt. 

För att minska påverkan på vatten under anläggningsarbetena kan bland annat siltgardiner 
nyttjas för att minska grumling nedströms arbetsområdet. 

Skyddsåtgärder kommer att tas fram för att minimera effekterna på miljön och människor.  
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6. Fortsatt arbete 

6.1. Planläggning 

Samrådsunderlaget är det första dokument som tas fram i vägplanen kring ovan beskrivna 

brobyte. Det ska utgöra grunden för beslut om projektet kommer att innebära betydande 

miljöpåverkan eller ej.  

Bedömningen som görs av Länsstyrelsen kommer att styra Trafikverkets fortsatta 

planläggningsprocess. De olika varianterna, typfallen, på planläggning som kan uppträda är: 

Typfall 1. Små och okomplicerade åtgärder på befintlig anläggning, endast marginell 

ytterligare påverkan på omgivningen, frivillig markåtkomst. 

Typfall 2. Ej betydande miljöpåverkan. 

Typfall 3. Betydande miljöpåverkan, inga alternativa lokaliseringar. 

Typfall 4. Betydande miljöpåverkan, alternativa lokaliseringar. 

Typfall 5. Tillåtlighetsprövning, betydande miljöpåverkan, alternativa lokaliseringar. 

Trafikverket bedömer initialt att brobytet kommer att utgöra typfall 2 eller 3.  

I denna fas av arbetet har tidigt samråd tagits med berörda kommuner.  

Samrådsunderlaget är framtaget för ett första samråd med Länsstyrelsen.  

I en vägplan där Länsstyrelsen beslutar om att projektet kan antas innebära betydande 

miljöpåverkan ska en MKB tas fram som senare ska godkännas av Länsstyrelsen. I en 

vägplan som inte innebär betydande miljöpåverkan ska en miljöbeskrivning tas fram. Denna 

ska ha en mindre omfattning än en MKB då miljöpåverkan bedöms ha en mindre 

omfattning.  

Efter det inledande samrådet med Länsstyrelsen kommer samråd att ske med markägare 

och övriga sakägare. Samråd kan hållas både skriftligt och genom muntliga möten. Inkomna 

synpunkter från dessa kommer att vävas in i samrådsunderlaget och utgöra en 

samrådshandling. I samrådsprocessen kan eventuella alternativa placeringar tas fram samt 

planförslag och eventuell MKB. Efter denna fas går samrådshandlingen över till en 

granskningshandling. Länsstyrelsens yttranden arbetas in i granskningshandlingen som då 

är färdig som fastställelsehandling.  

Tillstånd, anmälan om vattenverksamhet och undantag från strandskyddsbestämmelser 

kommer att hanteras löpande under den fortsatta processen.  
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6.2. Viktiga frågeställningar 

De viktigaste frågorna som noterats är: 

 Påverkan på vattenmiljö under anläggande av ny bro och rivning av gammal 

anläggning 

 Intrång på mark vid ny vägdragning 

 Risk för förorening under anläggningsarbete och rivning av gammal anläggning 

 Hinder för båttrafiken under nyanläggning och rivning. 

 Buller under byggskede och genom ny vägdragning. 

 Påverkan för fritidsbåtsägare genom ianspråktagande av mark som är upplägg för 

båtar samt viss påverkan på brygganläggning. 
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