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Bro kommun, Stockholms län 
Projektnummer 152560, Trafikverkets dnr TRV2016/10737

Länsstyrelsen har fått vägplanen med ovanstående rubricering för samråd inför 
Trafikverkets fastställande enligt 18 § väglagen. Handlingarna benämns 
”granskningshandling” och är daterade 2018-01-30. Plan-och miljöbeskrivningen 
har reviderats 2018-03-15.
Befintlig bro vid Stäket är en öppningsbar, tvåfilig svängbro utmed väg 841. Bron 
har omfattande och allvarliga skador. Reparation och ombyggnation av bron har 
inte bedömts som lönsamt varför bron istället ska bytas ut. Dagens bro föreslås 
ersättas av en ny lyftsvängbro i ett nytt läge på den gamla järnvägsbanken som 
ligger ca 40 m söder om läget för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det 
nya broläget med nysträckning ca 220 m väster om och ca 250 m öster om ny bro. 
Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen rivs. Vägbredden över bron 
ska vara 12,60 m uppdelat på två körfält och en gång- och cykelbana. I vägplanen 
ingår också skyddsåtgärder t.ex. gällande buller, naturvärden och vägdagvatten. 

Vägplanen har varit utställd för granskning under november – december 2017. 
Trafikverket kom in med en begäran om yttrande inför planens fastställande 2018-
01-31. 
Länsstyrelsens yttrande över vägplanen utgår från innehållet i 2–4 kap samt 5 kap 
MB, vilka ska tillämpas vid Trafikverkets prövning av planen. Vi beaktar även 
planens genomförbarhet med hänsyn till strandskydd och biotopsskydd enligt 7 
kap MB samt skyddade kulturmiljövärden enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen 
har också till uppdrag att verka för att de transportpolitiska funktions- och 
hänsynsmålen rörande tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa får genomslag i 
vårt län.  
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Länsstyrelsens ställningstagande 

Tillstyrkan 
Länsstyrelsen tillstyrker att vägplanen för väg 841 ny bro Stäket fastställs enligt 
18 § väglagen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot hur de allmänna intressena 
har tillgodosetts. Vägutbyggnaden är enligt Länsstyrelsens bedömning förenlig 
med de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap miljöbalken, 
hushållningsbestämmelserna enligt 3–4 kap miljöbalken, miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap 3 § miljöbalken samt skyddsbestämmelserna enligt 7 kap miljöbalken 
(strandskydd och biotopsskydd). 
Nedan följer Länsstyrelsens motivering till ställningstagandet och synpunkter på 
fortsatta arbete.

Motivering för länsstyrelsens ställningstagande

De allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap MB 

I Länsstyrelsens bedömning av vägens förenlighet med de allmänna 
hänsynsreglerna lägger vi tonvikten på hälso- och säkerhetsaspekter med 
avseende på buller, vibrationer och riskaspekter i vägens driftskede. Såväl vägens 
lokalisering och närmare utformning som val av kompletterande skyddsåtgärder 
är av betydelse för vår bedömning. Länsstyrelsen anser överlag att den föreslagna 
vägen har utformats med hänsyn till innehållet i de allmänna hänsynsreglerna 
enligt 2 kap miljöbalken. 

Val av plats
Vägombyggnaden sker nära den befintliga sträckningen, där del av befintlig väg 
och bro kommer att rivas. Länsstyrelsen bedömer därför att vägbyggnationen 
orsakar mindre förändringar i miljön jämfört befintlig vägsträckning. Där 
förändringarna är större reglerar plankartan skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
som ska vidtas inom vägområdet respektive erbjudas utanför vägområdet, för att 
förebygga störningar och andra olägenheter från trafiken och anläggningen. 
För den nya bron kommer tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken att sökas. Till ansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning att 
upprättas. 
Befintlig bro byggdes 1926 och överbyggnaden har byggts om och förstärkts vid 
två tillfällen. Bron har omfattande och allvarliga skador och reparation och 
ombyggnation av bron har inte bedömts som lönsamt, varför bron istället ska 
bytas ut.  Vid planerat nytt broläge låg tidigare en öppningsbar järnvägsbro vilken 
revs i början av 2000-talet. 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning att val av plats är lämplig med 
hänsyn till vad som bedöms vara tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och 
miljömässigt motiverat. 
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Risk och säkerhet - Geoteknik 
Den planerade vägen går i låg skärning över mark med tunt lerlager eller i 
befintlig mark/låg bank på fastmark. Detta föranleder inga geotekniska 
förstärkningsåtgärder. Samtliga stöd för den planerade brodelen utom det östliga 
landfästet kan grundläggas på plattor på packad fyllning i den fasta 
friktionsjorden. De geotekniska förhållandena för det östra landfästet är lite 
osäkert, då det kan finnas ett tunt lager med lös lera där. Om lagret ligger ytligt 
kan plattgrundläggning ske under detta lager. Annars måste landfästet 
grundläggas på pålar.
Länsstyrelsen utgår från att Trafikverket beaktar de geotekniska förutsättningarna 
i kommande byggprojektering.

Buller 
Av plankartorna framgår var bullerskyddsåtgärder erbjudits fastigheter utanför 
planområdet (Sk1). Av plankartan framgår dock inte vilka bullernivåer som ska 
klaras. Länsstyrelsens tillstyrkan till vägplanen innebär att vi förutsätter att 
bullerskyddsåtgärderna sammantaget utformas så att gällande riktvärden klaras, 
vilka också återges i plan- och miljöbeskrivningen på s 49–50.  

Hushållningsbestämmelserna enligt 3 - 4 kap § miljöbalken 

Vägplanen berör område som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljö, 
yrkesfiske och rörligt friluftsliv. Området på västra sidan är utpekat som 
riksintresse för kulturmiljövård, Görväln, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Södra 
Stäksön på västra sidan av bron är utpekat som riksintresse för naturvård enligt 3 
kap. 6 § miljöbalken. Området kring bron ingår också i riksintresse för turism och 
rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken, Mälaren med öar och 
strandområden i Stockholms län. Det är utpekat som riksintresse på grund av 
samlade natur- och kulturvärden. Vattnet i området omfattas av riksintresse för 
yrkesfiske sjöar, Mälaren, enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Riksintresset innebär att 
kända lekplatser för fisk ska skyddas samt att yrkesfiskets behov av anläggningar 
ska beaktas. Järnvägen Mälarbanan och väg E18 ligger cirka 200 m respektive 
500 m norr om bron. Båda utgör riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap. 8 
§ miljöbalken. 
Länsstyrelsen anser att projektet är av den omfattning och karaktär att det inte 
påverkar dessa intressen och att vägutbyggnaden är förenlig med riksintressena.

Skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken 
Av 14 § väglagen följer att en väg ska byggas så att syftet med 
naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande 
eller användning inte motverkas. Av förarbetena följer att frågan om vägplanens 
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förenlighet med biotops1- och strandskyddets2 syften ska behandlas genom 
tillämpning av 14 § väglagen och inom ramen för samrådet mellan den som avser 
att bygga vägen och länsstyrelsen. Nedan följer Länsstyrelsens bedömning i detta 
avseende. 

Strandskydd 
Broläget på båda sidor av sundet ligger inom område för strandskydd enligt 7 kap. 
13 § miljöbalken. På östra sidan av Stäketsundet i Järfälla kommun gäller 
strandskydd inom 100 m från strandlinjen. På västra sidan, i Upplands-Bro 
kommun, ligger hela vägplaneområdet inom utvidgat strandskydd, vilket 
Länsstyrelsen har fattat ett tillfälligt beslut om den 12 februari 2018 som gäller 
längst fram t.o.m. den 11 augusti 2018 eller den tidigare tidpunkt det ersätts av ett 
beslut om utvidgat strandskydd utan tidsbesgränsning. Länsstyrelsen bedömer att 
vägens lokalering och den föreslagna utformning som framgår av plankarta, 
planbeskrivning samt gestaltningsprogram bidrar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land. Vägåtgärden är därmed att anse som 
förenlig med strandskyddets syften som är att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land (7 kap 13§ MB). 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 3 § miljöbalken – dagvatten

Vägplanen berör vattenförekomsten Mälaren-Skarven. Det är angeläget att allt 
dagvatten tas om hand och renas till en nivå som innebär att vattenkvaliteten i 
berörd recipient inte riskerar att bli sämre. Länsstyrelsens tillstyrkan till vägplanen 
innebär att vi förutsätter att skyddsåtgärderna genomförs i enlighet med vad som 
följer av plankartan. Vi ser det som angeläget att Trafikverket regelbundet följer 
upp att skyddsåtgärderna har avsedd effekt med hänsyn till klimatförändringar och 
miljökvalitetsnormerna för vatten.

Vägplanens förenlighet med gällande planer enligt PBL
Av 5 § Förordning (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden 
m.m. följer att den myndighet, som ska tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken i ett ärende, i beslutet ska ange om den prövade anläggningen, 
verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande 
regionplanen eller kommunala översiktsplanen. Länsstyrelsen gör bedömningen 
att vägplanen är förenlig med regionplan och Järfälla och Upplands-Bros 
översiktsplaner. 

1 Se författningskommentar i Prop. 2011/12:118
2 Se prop. 2008/09:119 sida 43. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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Beslut i detta yttrande har fattats och godkänts digitalt av planchef Tatjana 
Joksimović med planhandläggare Lisa Palmér som föredragande.
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