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Riksväg. 55:s förbifart Björndammen.
Björndammen är en gammal masugns by från mitten utav 1600-talet och ingår I
mälarmårdens och dunkers bergslag. Nuvarande masugn är ett unikt industrikulturellt minne
omvandlad till en ny näring iform av kultur och upplevelse näring. Staten och Holmen har
möjliggjort det genom att finansiera en rustning av masugnen på omkring 9 mljoner kronor.
Detta har gjorts I ett samarbete med hembyggdsföreningen Björndammens Masugn, som skall
bedriva verksamhet som innebär att skattebetalarna skall få tillgång till den.
Föreningen anordnar omkring 6 olika arrangemang med omkring 1000 besökare som skall
tillsammans med byns boende och besökare ledas av Rv 55 med dess starka trafikström.
Förutom detta så utgör kulturmiljön starka historiska värden som man skall ta hänsyn till vid
förbifarten.
I förstudier till förslaget om Rv 55 utbyggnad mellan Bygget och Björndammen förordas en
passage genom en bro på östra sidan av befintlig vägbank vilket vi framfört vid olika tillfällen
och olika uppvaktningar med trafikverket ( projektledare Sorti), Regionförbundet och Flens
kommun utan att få till stånd ett riktigt samråd. I förstudien framgår att lösningen för
förbifarten skall ägnas speciel omsorg.
Förslaget innebär även mindre störning vid genomförandet eftersom arbetet kan pågå
paralellt. Bron byggs och vägbanken är kvar tills bron är klar och vägbanken därefter tas bort.
Åtgärden innebär även att järnets väg från gruvan i Starrsätter via masugnen till smedjorna i
Nyhammaren och Stålboga återskapas så även skogens väg via Björndammen till
Nyhammarens sågverk.
./. Bifogar förstudierna för båden förbifarten och lösningar för kaffets rastplats.
Vi är beredda att medverka till en diskussion om ett förslag I frågan och om en matning av
tillfarten till Björndammen och Masugnen.
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