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Vägsträckan korsningen 

Enköpingsvägen/Håtunavägen - Höglunda  

 
1600-talets landsväg slingrade sig längs nuvarande Enköpingsvägen. En första delsträcka 

rätades när järnvägen anlades under 1870-talet och återstoden rätades under 1930-talet. På 

nedanstående karta ses de äldre vägsträckningarna (streckat: bevarade delar, prickat: ej 

bevarat) i anslutning till nuvarande Enköpingsvägen (rödmarkerad). 

  

 

  

Efter att ha passerat Vallby bro och Kvista soldattorp slingrade sig 1600-talets landsväg över 

jordbruksmarken över Vallbys och Jurstas ägor där den passerade intill Jursta gård. Längre 

fram, precis där Stora Ullevi ägor mötte, står en runsten intill vägen. Runstenen indikerar att 

detta är en uråldrig vägsträcka, åtminstone sedan 1000-talet. Därefter rundade vägen åskrönet 

vid Tätorpet (där järnvägen nu går) och fortsatte in i Lossa socken där vägen följde 

ägogränsen mellan Spånga och Stora Ullevi och därefter förbi dragontorpet Utterbo och 

rundade bergpartiet vid Höglunda och Sofielund. 
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Här har författaren ritat in det äldre 

vägsystemet vid den nuvarande korsningen 

Enköpingsvägen/Håtunavägen i syfte att visa 

läget för Vallby bro. 

  

Resterna av Vallby bro vilken var landsvägs-

bro inpå 1930-talet. Bron är ca 6 m lång och 

ca 6 m bred. Bron anmäldes som fornminne 

av undertecknad och har fått beteckningen 

RAÄ Bro 369. Foto författaren 2013. 
   

 

  

 

1600-talsvägen österifrån med Jursta gård i 

bakgrunden. Detta var stora landsvägen 

mellan Stockholm och Göteborg fram till 

mitten av 1870-talet. Vägbredd 5-7 m, höjd 

0,3-0,9 m, delvis nedsliten. Området avses 

bebyggas. Foto författaren 2012. 

  

1600-talsvägen passerar över Önsta (f d 

Jurstas mark), mellan Karlhäll och Tätorp. 

Vägbanken är ca 1 m hög, vägbredden är 5 m. 

En runsten vid vägkanten påminner om 

vägens uråldriga anor. Foto från 1980-talet 

av Börje Sandén, UKF. 
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Samma väg idag som på föregående bild, 

sedd österifrån. Var landsväg till 1930-

talet. Vägen är fornminne med 

beteckningen RAÄ Bro 142:1. Foto 

författaren 2013. 

 

1600-talsvägen väster om Tätorp används 

numera som lokalväg. Var landsväg fram till 

1930-talet. Vägbanken är hög, 1-1,5 m. Bredd 

drygt 5 m. Foto författaren 2013. 

   

 

 

 

Landsvägen passerar här torpet Utterbo till 

vänster. Skogen har tagits ner inför 

järnvägsbygget omkring år 2000. Till höger 

syns torpet Höglunda. Foto Börje Sandén, 

UKF. 

 Två generationers milstolpar vid Höglunda. 

Foto författaren 2011. 

   

Utvecklingen under 1800-talet och framåt 

När järnvägen kom under 1870-talet fick landsvägen dras om. För att slippa två 

järnvägkorsningar omlades landsvägen så att den istället följde järnvägen parallellt längs dess 

norra sida från Vallby bro tills den anslöt till gamla vägen i höjd med Jursta gård och vidare 

mot Karlhäll. 

Under 1930-talet, troligen 1930-31, drogs Enköpingsvägen förbi Tätorp med en ny och rakare 

sträckning med 7 m bred körbana från Jursta till Toresta (Höglunda). Från att inledningsvis ha 

varit grusad försågs vägsträckan mellan Bro gärden och Toresta i slutet av 1930-talet med 

smågatsten. 
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I samband med att motorvägen drogs fram genom kommunen under 1970-talet anlades en 

anslutningsväg (Håtuna-vägen) från motorvägen (Bro trafikplats vid Klövberga) till 

Enköpingsvägen i trakten av Vallby bro. Vid omläggning av järnvägen till norr om 

Enköpingsvägen runt år 2000 byggdes nuvarande högbro över järnvägen. 

  

 

Enköpingsvägen i höjd med Jursta 1924, sedd från väster mot Bro. Till höger löper 

järnvägen parallellt och till vänster syns en transformatorstation. Vägsträckan anlades på 

1870-talet (jfr kartan). Foto från vägförvaltningens arkiv. 

  



Ulf Björkdahls släkt- och hembygdsforskning  http://www.ulfbjorkdahl.se/ 
 

5 
 

 

  

Foto från 1970-talet över trafikplatsen vid Vallby bro. Bron ligger inom triangeln nere till 

höger (till vänster om transformatorstationen). Enköpingsvägen löper rakt fram på höger sida 

längs med järnvägen. Från höger ansluter Håtunavägen. Till vänster syns 1600-talsvägen 

som går rakt fram mot Kvista soldattorp invid det skogsklädda berget men svänger där till 

höger och drar vidare över fälten och förbi Jursta gård. 

  

 

  

 

Kerstin Hedin cyklar på Enköpingsvägen 

(riksväg 12) förbi Jursta 1948. Vägsträckan 

anlades under 1930-talet (jfr kartan) och 

var inledningsvis grusad. Då fotot togs 

bestod vägbanan som synes av smågatsten. 

Foto Olle Hedin, Bro. 

  

2015 skulle trafikverket byta en vägtrumma på 

Enköpingsvägen vid Höglunda. Under det 

tjocka asfaltslagret stötte man på en stenbelagd 

vägbana och avbröt arbetena då man befarade 

att det kunde vara en fornlämning. Länsstyrelse 

och arkeolog kontaktades och den senare kom 

vid googlande till min hemsida och kunde där 

snabbt konstatera att det inte var en 

fornlämning utan att vägen hade belagts med 

smågatsten under 1930-talet. Arbetena med 

vägtrumman kunde därmed återupptas. På 

bilden syns också kantstödet av betong som 

håller stenarna på plats i sidled. Foto Johan 

Lindström, Svevia.   
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