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Förord
Trafikverket har i samarbete med Värmdö kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie avseende
vattenskydd och trafiksäkerhet utmed delar av det statliga vägnätet på Ingarö. En åtgärdsvalsstudie är
ett förberedande steg för val av åtgärder enligt fyrstegsprincipen och målet är att rekommendera de
mest effektiva åtgärderna för att lösa den identifierade problembilden. Länsstyrelsen i Stockholms län,
Storstockholms brandförsvar och Trafikförvaltningen (SLL) har varit involverade i processen. Arbetet
med åtgärdsvalsstudien har stöttats av konsulter från Atkins Sverige AB.
Åtgärdsvalsstudien har initierats av identifierade brister i vattenskydd för Ingarö grundvattentäkt och
bristande trafiksäkerhet framförallt utmed väg 646 på Ingarö. I Trafikverkets nationella kartläggning
av konfliktpunkter mellan statlig infrastruktur och vattenskyddsområden pekades Ingarö
grundvattentäkt ut som ett område för vidare utredning. Under 2015 genomförde Trafikverket en
säkerhetsklassning för väg 646 som visade på dålig trafiksäkerhet. Säkerheten kopplat till gång- cykeloch mopedpassager tvärs 646 bedöms också som låg. Ett gott vattenskydd hänger tätt samman med
god trafiksäkerhet vilket gör det naturligt att beakta dessa problem samlat i en åtgärdsvalsstudie.
Åtgärdsvalsstudien rekommenderar ett åtgärdspaket innehållande åtgärder inom hela spannet steg 14-åtgärder. Åtgärderna rekommenderas att genomföras i sin helhet och bedöms då medföra ett gott
vattenskydd och en god trafiksäkerhet inom utredningsområdet, både med dagens trafikmängder samt
med prognostiserad trafikökning till år 2040.
Åtgärdsvalsstudien ligger till grund för den avsiktsförklaring som medverkande parter ska teckna.
Avsiktsförklaringen ska tydliggöra hur parterna avser att fortsätta arbetet samt fördela ansvar för
finansiering och agerande för respektive av de rekommenderade åtgärderna. Vid behov kompletteras
avsiktsförklaringen med en tillhörande handlingsplan.
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Sammanfattning
Väg 646 går genom Ingarö i Värmdö kommun och utgör den enda vägförbindelsen till fastlandet. På en
sträcka av ca 3 km går vägen genom ett vattenskyddsområde för Ingarö grundvattentäkt, som har ett
högt skyddsvärde som dricksvattentäkt. Flertalet andra statliga vägar ansluter till väg 646 och passerar
också över delar av vattenskyddsområdet. Skyddet av täkten från olyckor med risk för utsläpp av
farliga ämnen, och därmed förorening av vattentäkten, är idag otillfredsställande. Ökad exploatering
samt omvandling av fritidshusbebyggelse till permanentbostäder förväntas ge ökade trafikmängder på
Ingarö och därmed ytterligare öka riskerna för vattentäkten. Problematik finns även kring riskerna för
oskyddade trafikanter som rör sig över vägen. I området finns även naturvärden som behöver skyddas.
Denna åtgärdsvalsstudie genomförs i samarbete mellan Trafikverket, Värmdö kommun,
Storstockholms brandförsvar, Trafikförvaltningen (SLL) och Länsstyrelsen i Stockholms län. Det
övergripande syftet är att föreslå åtgärder som bidrar till förbättrat vattenskydd för Ingarös
grundvattentäkt samt bättre miljö och trafiksäkerhet inom det geografiska område som
åtgärdsvalsstudien behandlar. Åtgärderna ska uppfylla målen avseende reducering av riskerna för
skada på vattentäkten samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, och bidra till uppfyllelse av
nationella, regionala och lokala mål, såväl funktions- som hänsynsrelaterade.
Åtgärdsvalsstudien har bedrivits under 2016 i form av workshopar i en process som omfattat faserna
initiera, förstå situationen, prova tänkbara lösningar samt föreslå och rekommendera åtgärder. En
riskanalys för vattentäkten har genomförts och behandlat aspekterna av sannolikhet för olycka och
konsekvenser av en sådan på olika delsträckor. Även vägdagvattnets påverkan har studerats. Ett stort
antal åtgärder har genererats i studien och bedömts ur olika perspektiv som relevans, genomförbarhet,
kostnader och måluppfyllelse. Åtgärdsförslagen har speglat hela fyrstegsprincipen. Följande åtgärder
har föreslagits i åtgärdsvalsstudien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobility Management-åtgärder
Utredning över ansvarsfördelning vid olycka
Beredskaps- och insatsplan
Siktförbättrande åtgärder
Upprustning av GCM-passager
Stadslik utformning och gestaltning av väg 646 genom Brunn
Cirkulationsplats i korsning 646-Näsuddsvägen/Entreprenadvägen
Vägräcken
Täta diken med uppsamlings-/ fördröjningsmagasin
Vänstersvängfält i Rosenlund

Den totala bedömda åtgärdskostnaden uppgår till ca 30 Mkr. Åtgärdspaketet syftar främst till att
förbättra vattenskyddet och sänka riskklassningen för skada på täkten till lägsta nivån, samt förbättra
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Måluppfyllelsen bedöms vara god.
Trafikverket föreslås ansvara för åtgärder kopplade till förbättrad utformning av vägnätet, medan
Värmdö kommun föreslås driva igenom åtgärder av samordnande och förebyggande karaktär.
Samarbete mellan aktörer krävs i de flesta fallen för att uppnå ett gott resultat och samhällsekonomisk
nytta i förhållande till kostnaden. En handlingsplan avses att upprättas efter denna åtgärdsvalsstudies
slut, där genomförande och tidsramar ska fastställas och förankras hos parterna.
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1. Bakgrund
1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?
Väg 646 passerar, mellan korsningarna med väg 651 respektive 653, genom vattenskyddsområdet för
Ingarö grundvattentäkt. Vattentäkten försörjer omkring en tredjedel av Värmdö kommun och
uppemot 95 % av Ingarö med dricksvatten (Länsstyrelsen, 2012). Förutom detta är täkten en viktig
reservvattentäkt för hela Stockholmsregionen i händelse av bortfall av Mälaren som vattentäkt, och
har således ett högt skyddsvärde. Väg 646 trafikeras av betydande mängder fordon, inkl. tung trafik,
samtidigt som trafiksäkerheten på sträckan bedöms som bristfällig. Dessa två aspekter innebär att en
olycka med utsläpp av miljöfarliga ämnen kan orsaka allvarlig påverkan för grundvattentäkten, med en
risk att den slås ut. Risk finns även att föroreningar i vägdagvatten som rinner av från vägen och når
grundvattnet orsakar skada på täkten.
Mot bakgrund av detta har Trafikverket beslutat att genomföra en åtgärdsvalsstudie för att säkerställa
nödvändigt skydd för grundvattentäkten och uppnå en ökad trafiksäkerhetsnivå för samtliga
trafikanter. Grundvattenskyddet studeras och bedöms ur perspektivet av såväl vägtrafikens
kontinuerliga påverkan som i händelse av olycka. Åtgärder ska därför bl.a. syfta till att förbättra
trafiksäkerheten, så att riskerna för olyckor med påföljande utsläpp av föroreningar till
grundvattentäkten kan reduceras. Intentionen är att under år 2016 ta ställning till val av åtgärder.
Resultatet av åtgärdsvalsstudien ska fungera som underlag för Trafikverkets och Värmdö kommuns
planering på kort och lång sikt.

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Studien har bedrivits som en åtgärdsvalsstudie med workshopar tillsammans med berörda aktörer och
intressenter.

Figur 1. Översiktlig arbetsprocess i åtgärdsvalsstudien trafiksäkerhet och miljö på Ingarö.

Åtgärdsvalsstudien initierades av Trafikverket i maj 2016. Under sommaren 2016 genomfördes en
riskanalys för grundvattentäkten enligt handboken ”Yt- och grundvattenskydd 2013:135”
(Trafikverket, 2014). Riskanalysen syftade till att värdera risk för skada på Ingarö grundvattentäkt
orsakad av vägtrafik, genom bedömning av sannolikhet för en olycka med utsläpp, konsekvensen av
olyckor med olika påföljder samt värdet på vattentäkten. Även risk för skada på vattentäkten till följd
av förorenat dagvatten ingick i riskanalysen.
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Den 5 september 2016 genomfördes en första workshop mellan Trafikverket, Värmdö kommun och
Storstockholms brandförsvar1. Workshopen inleddes med fasen Förstå situationen, där parterna
enades om en gemensam problembild för området m.a.p. befintliga värden, kvaliteter, brister och
problem samt önskade framtida funktioner och kopplingar. Problembilden kompletterades genom
redovisning av riskanalysens resultat och diskussion kring dessa. Vidare arbetade deltagarna med att
ta fram förslag på målformuleringar för värdering av åtgärder. Workshopens andra del genomfördes
inom ramarna för fasen Prova tänkbara lösningar. Deltagarna gav sina förslag på tänkbara åtgärder
för att hantera bristerna, stärka kvaliteterna samt säkerställa funktioner och fysiska kopplingar i
vägnätet inom utredningsområdet. Åtgärdsförslagen värderades slutligen mot de framtagna målen.
Andra workshopen genomfördes mellan Trafikverket och Värmdö kommun den 22 november 2016.
Parterna fick ta ställning till utredda åtgärder och diskutera möjligheterna till potentiellt
genomförande, relationen mellan förväntad effekt i förhållande till kostnaderna samt
ansvarsfördelning. Workshopen gav ett slutligt underlag för det rekommenderade åtgärdspaketet som
resultat av åtgärdsvalsstudien. För åtgärdspaketet gjordes en s.k. Samlad effektbedömning (SEB).
Efter åtgärdsvalsstudiens slut ska en handlingsplan för fortsatt arbete med genomförande av
åtgärderna arbetas fram. Även en formell avsiktsförklaring ska tas fram och undertecknas av
deltagande parter.

1.3. Tidigare planeringsarbete
Under år 2012 genomförde Trafikverket en förstudie i Brunns tätort, genom vilken aktuell sträcka av
väg 646 passerar. Det övergripande målet med förstudien var att förbättra framkomligheten för
biltrafiken och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som rör sig längs med väg 646
(Trafikverket, 2012). I förstudien gjordes bedömningen att åtgärder inom steg 2 och 3 enligt
fyrstegsprincipen kommer få bäst effekt. Bland annat föreslås åtgärder i korsningen väg
646/Näsuddsvägen/Entreprenadvägen för att förbättra kapaciteten och trafiksäkerheten. En
cirkulationsplats på platsen förespråkas. Bussfickor föreslås även i korsningen för att förbättra
tillgängligheten för kollektivtrafiken. Genom Brunn tätort föreslår förstudien att väg 646 ska få en mer
stadslik karaktär med en sänkt hastighet till 40 km/h.
Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om vattenskyddsområde för Ingarö grundvattentäkt och
meddelat skyddsföreskrifter med stöd av miljöbalken (Länsstyrelsen, 2012). I och med beslutet år
2012 ersattes de då gällande, otidsenliga föreskrifterna, fastställda enligt dom från år 1981, vilken i sin
tur stödde sig på 1918 års vattenlag. De för denna studie mest relevanta aspekterna av de nya
skyddsföreskrifterna omfattar restriktioner kring väghållning, transport av farligt gods samt plikt om
anmälan vid kännedom om tillbud eller olycka som riskerar att orsaka grundvattenförorening.
Generellt gäller även att bebyggelse och intrång i mark inom vattenskyddsområdet inte får ske utan
tillstånd, vilket sätter begränsningar för såväl kommunal planering som för potentiella åtgärder som
kan komma att föreslås i åtgärdsvalsstudien. Avseende väghållning föreskriver beslutet att kemiska
växtbekämpningsmedel samt upplag av snö och vägsalt inte får förekomma. Normal snöröjning är

1

Storstockholms brandförsvar (SSBF) är ett kommunalförbund för räddningstjänstfunktionen i 10 kommuner i Stockholms län,

däribland Värmdö. SSBF genomför en första akut räddningsinsats i händelse av en olycka med farliga ämnen, t.ex. begränsning
av utsläpp och sanering av förorenad mark, i syfte att skydda grundvattnet på platsen från kontaminering.
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tillåten, medan halkbekämpning får ske endast efter anmälan. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet
tas i beaktning och utgör en av aspekterna i åtgärdsvalet.
Sedan januari 2015 finns ett beslut om uppsättning av 5 st. trafiksäkerhetskameror (ATK) inom
åtgärdsvalsstudiens avgränsningsområde (Trafikverket, 2015)2. Dessa förväntas bidra till ökad
hastighetsefterlevnad och genom detta en ökad trafiksäkerhet på sträckan. Uppsättning av ATK pågår
under tiden för denna åtgärdsvalsstudies genomförande.
Öster om Brunn, vid korsningen mellan väg 646 och Näsuddsvägen/Entreprenadvägen, har Värmdö
kommun, i egenskap av VA-huvudman, anlagt en ny dagvattendamm för att ta hand om dagvatten från
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Dammen är bl.a. avsedd till att samla upp och rena
dagvattnet från kommunala ytor i centrala Brunn. Kommunen har tidigare varit i kontakt med
Trafikverket avseende förläggning av dagvattenledningar för detta ändamål i vägområdet längs väg
646 genom Brunn. Med hänsyn till åtgärdsvalsstudien har Trafikverket avvaktat besked, i syfte att inte
begränsa möjliga egna åtgärder, ifall dessa skulle anses vara nödvändiga. Inom ramarna för
åtgärdsvalsstudien ska bl.a. behov av rening eller avledning av dagvatten från sträckan studeras för att
kunna ge en inriktning till den fortsatta dialogen mellan parterna.

1.4. Angränsande planering
Inom utredningsområdet för denna åtgärdsvalsstudie pågår ett antal exploaterings- och
infrastrukturprojekt, vilka kan medföra både begränsningar och möjligheter för åtgärder som föreslås i
studien.

Figur 2. Översikt över angränsande projekt inom åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning med bedömd
störst inverkan på åtgärdsvalet i studien.

Uppsättning av ATK vid korsningen Näsuddsvägen/Entreprenadvägen har vid tiden för studiens genomförande lagts på is
p.g.a. kommunens pågående exploatering och anläggningsarbete i närheten.
2
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Pågående detaljplanering
Brunns centrum
•

Syftet med planen är att pröva ny bebyggelse i Brunns centrum. Planen innefattar främst
bostäder, men även ett torg och lokaler för centrumfunktioner, såsom service, handel och
verksamheter, är inkluderat. De planerade bostäderna ska främst tillgodose behovet av bra
bostäder för både unga och äldre. För närvarande utgörs bostadsbeståndet på Ingarö främst av
enfamiljshus. Totalt planeras på längre sikt 300-400 nya lägenheter i Brunns centrum, som i
och med detta kommer att förtätas och få en mer sammanhållen stadsbebyggelse.

Ingaröhallen
•

Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintlig livsmedelsbutik samt säkerställa tillgång
till parkeringsplatser för butikens kunder. Varutransporter och trafiksäkerhet på platsen ska
också behandlas inom planen.

Kulla-Karby
•

Fastighetsägaren Stockholm-Saltsjön AB avser att uppföra småskalig bostadsbebyggelse med
ekologisk profil inom planområdet. Planarbetet ligger dock på is vid tidpunkt för denna studies
genomförande, då förhandlingar pågår om exploateringsavtal.

Gällande detaljplaner
Vargbacken
•

Detaljplanen syftar till att uppföra cirka 140 seniorlägenheter i byggnader om två till fyra
våningar. Detaljplanens syfte är också att detaljplanelägga fastigheten Brunn 1:739 samt del av
fastigheten Brunn 1:1 för icke störande verksamheter så som kontor och småindustri.

Övriga projekt
•

Värmdö kommun har som ambition att förse prioriterade förändringsområden i kommunen
med kommunalt vatten och avlopp, bl.a. östra Brunn, Gröndal, Enkärret och Återvall. Under
år 2016 byggs nya huvudledningar längs väg 646 österut från Brunn. I samband med detta
anläggs också en gång- och cykelväg på sträckan mellan Fågelviksvägen och Återvall.

1.5. Sammanförande av flera behov, brister och problem
Trafikverket har ett lagstadgat ansvar för att ta fram kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att
bl.a. undanröja eller motverka negativa påverkan på yt- och grundvatten från sina vägar. Genom
åtgärdsvalsstudien kan frågan om vattenskydd betraktas gemensamt med trafiksäkerheten för trafik
som rör sig på de statliga vägarna inom utredningsområdet. Särskilt åtgärder riktade mot tung trafik,
som vid inblandning i olycka innebär störst risk för vattentäkten, kan hanteras effektivt.
Grundvattenskyddet relaterar tydligt till hänsynsmålet inom det nationella transportpolitiska målet.
Medverkan av Storstockholms brandförsvar, som representant för de operativa insatserna, i denna
åtgärdsvalsstudie bedöms medföra tyngd och verklighetsförankring till såväl frågeställningen som
åtgärdsvalet kring vattenskydd.
Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter relaterar också till hänsynsmålet och är
ett återkommande behov i växande tätorter utanför storstadsregionerna, där det ofta finns en eller
flera huvudtrafikleder som fyller många olika funktioner. I ett tätt samarbete mellan Trafikverket och

12 (56)

Värmdö kommun i denna åtgärdsvalsstudie kan frågan hanteras i ett större sammanhang, relaterat till
parternas planering för utveckling av infrastrukturen respektive bebyggelsen.

1.6. Övergripande syfte med de åtgärder som studerats
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att föreslå åtgärder som bidrar till förbättrat vattenskydd för Ingarös
grundvattentäkt samt bättre miljö och trafiksäkerhet inom det geografiska område som
åtgärdsvalsstudien behandlar. Det primära syftet är att tydliggöra eventuellt behov av
vattenskyddsåtgärder för att Trafikverket ska uppfylla beslutade miljökvalitetsnormer.

1.7. Kostnadsramar för genomförande av lösningar/åtgärder
Väg 646 och andra vägar inom området för åtgärdsvalsstudiens avgränsning saknas idag som
namngivna objekt i Länstransportplanen för Stockholms län (Länsstyrelsen, 2014). Inga medel är
heller tilldelade för åtgärder genom Trafikverkets nationella plan.
Finansiering av vattenskyddsåtgärder krävs från Trafikverkets nationella plan inom åtgärdsområde
Miljö. För trafiksäkerhetsrelaterade åtgärder krävs finansiering från Länstransportplanens
åtgärdsområde för trafiksäkerhet. En del åtgärder kan komma att belasta underhållsanslaget för
vägnätet. Samfinansiering mellan Trafikverket och Värmdö kommun kan komma att krävas för vissa
åtgärder där båda parterna har intressen. Vissa åtgärder kan också föreslås att i sin helhet finansieras
av andra parter än Trafikverket.
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2. Aktörer och intressenter
I initieringsfasen av åtgärdsvalsstudien identifierades möjliga aktörer och intressenter inom och kring
projektet. Följande aktörer har aktivt deltagit i åtgärdsvalsstudien genom medverkan på workshopar:
•
•
•
•
•

Trafikverket
Värmdö kommun
Storstockholms brandförsvar (endast workshop 1)
Trafikförvaltningen (SLL) – inbjudna, men deltog ej på workshopar.
Länsstyrelsen i Stockholms län – inbjudna, men deltog ej på workshopar.

Vid förhinder att delta i workshoparna har representanter för dessa aktörer haft möjligt att inkomma
med skriftliga synpunkter innan och efter workshoparna.
Aktörerna har under workshoparna och löpande under projektet haft stöd av konsulter från Atkins
(processledare, specialister inom trafikplanering, trafiksäkerhet och miljö) och Bergab (specialister
hydrogeologi).

14 (56)

3. Avgränsningar
3.1. Geografisk avgränsning
Åtgärdsvalsstudien avgränsas geografiskt i nordväst av Ingaröbron, vilken utgör kopplingen mellan
Ingarö och Gustavsberg. I söder, väster och öster avgränsas studien grovt av vattenskyddsområdets
utbredning.

Figur 3. Geografisk avgränsning för åtgärdsvalsstudien.

3.2. Avgränsning av innehåll och omfattning
Frågan kring de statliga vägarnas påverkan på Ingarö grundvattentäkt är central i denna
åtgärdsvalsstudie. Detta avser risker i samband med olyckor med påföljande utsläpp av miljöfarliga
ämnen till grundvattnet och den generella påverkan från vägtrafik genom det dagvatten som rinner av
från vägen och riskerar att förorena grundvattnet.
I åtgärdsvalsstudien tas hänsyn till trafikens påverkan på den omgivande kultur- och naturmiljön samt
på människors hälsa när det gäller bullerstörningar och luftföroreningar.
Avseende trafiksäkerhet inkluderas samtliga statliga vägar inom vattenskyddsområdet samt
delsträckan av väg 646 mellan Brunn och Ingaröbron. Trafiksäkerhetsaspekten studeras för
motorfordonstrafik, fotgängare och cyklister.
Såväl tillgänglighet till viktiga målpunkter på Ingarö som framkomlighet på väg 646 ska beaktas, då
det saknas alternativa färdvägar för motorfordonstrafik och GCM-trafik. Inga alternativa sträckningar
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utreds heller i åtgärdsvalsstudien. Studiens syfte (avsnitt 1.6) ska fullgöras genom åtgärder för att
Trafikverket ska uppnå ett tillräckligt vattenskydd samt god trafiksäkerhet och miljö avseende
påverkan från det egna vägnätet. Fysiska åtgärder söks därför företrädesvis längs de statliga vägarna i
utredningsområdet.
Förutom Trafikverket står flera aktörer, bl.a. Värmdö kommun, privata verksamheter och
fastighetsägare, i olika grad för påverkan på vattenskyddsområdet, trafiksäkerheten och miljön inom
studiens avgränsningsområde. Åtgärder som helt och hållet ligger i dessa aktörers regi utreds inte i
denna studie, såvida de inte har en påverkan på trafikrelaterade aspekter, vilka direkt eller indirekt
belastar (eller avlastar) det statliga vägnätet.

3.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande
Väg 646 och anslutande vägar inom åtgärdsvalsstudiens utredningsområde saknas som namngivna
objekt i länstransportplanen för Stockholms län, och därmed finns inga på förhand fastställda
tidsramar för genomförande av åtgärder. Prioritering av genomförande av åtgärder som relaterar till
grundvattenskydd behöver ske utifrån en bedömning om hur snabbt ett acceptabelt skydd kan
säkerställas. Vissa åtgärder kan därmed behöva genomföras omgående och andra på längre sikt.
Denna åtgärdsvalsstudie följs av en handlingsplan som anger inriktning för fortsatt arbete med
rekommenderade åtgärder. I denna ges en rekommendation till tidshorisont för varje åtgärds
genomförande samt fördelning av ansvar mellan inblandade parter. Genomförande av åtgärder är
även beroende av prioriteringen gentemot övriga objekt i länet och nationellt.
Åtgärdsvalsstudien använder år 2040 som prognosår, vilket också används i den så kallade Samlade
effektbedömningen (SEB) som ingår i Trafikverkets beslutsunderlag för valda åtgärder.
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4. Förhållanden, problem och referensalternativ
4.1. Befintliga förhållanden och utveckling
Väg 646 är den enda landvägen som förbinder Ingarö med övriga delar av Värmdö kommun, vilket
innebär att den används dagligen av i princip samtliga invånare på Ingarö som skol- eller
arbetspendlar utanför öns gränser. Utbudet av service och handel på Ingarö är begränsat, vilket bidrar
till att även dessa resor belastar vägen ytterligare. Årsdygnstrafiken (ÅDT), d.v.s. det genomsnittliga
antalet fordon som trafikerar vägen per dygn sett över året, uppgår till över 10 000 fordon/dygn, varav
ca 10 % utgörs av tung trafik. Under morgonrusning på vardagar förekommer viss köbildning i
riktning från Brunn mot Stockholm, främst beroende på att framkomligheten ut på väg 222 vid
trafikplats Gustavsberg är begränsad. Det största trafikflödet kommer från väg 646 österifrån genom
Brunn, men även anslutande väg 651 står för ett betydande tillskott av trafik.
En stor del av bebyggelsen på Ingarö är fritidshus, vilket gör att medeldygnsflödet i området är högre
under sommarmånaderna och kan uppgå till över 13 000 fordon/dygn. Hastighetsgränserna varierar
mellan 50 km/h i tättbebyggt område (30 km/h under dagtid) och 70 km/h utanför detsamma.
Hastighetsefterlevnaden bedöms som låg, vilket har resulterat i ett beslut om uppsättning av
trafiksäkerhetskameror.
De statliga vägarna i utredningsområdet fyller även en funktion av uppsamlingsvägar för trafik, och
det finns flertalet korsningar och utfarter. De flesta rapporterade olyckorna som återfinns i STRADA 3
sedan år 2006 avser singelolyckor med motorfordon, där många inträffat p.g.a. halt väglag. Det
förekommer även några korsnings- och svängningsolyckor, bl.a. med MC och mopeder inblandade.
Även ett fåtal påkörningar av fotgängare återfinns i statistiken, bl.a. två barn i anslutning till
busshållplats samt på ett övergångsställe. Rapporterade olyckor med inblandning av tunga fordon
inom vattenskyddsområdet har enbart varit av lättare grad. Endast ett fåtal viltolyckor återfinns i
statistiken, främst på väg 646, sträckan mellan Rosenlund och Återvall.
Det finns en planskild passage under väg 646 för gång- och cykeltrafik i närheten av Brunns skola, i
övrigt sker samtliga passager tvärs de stora vägarna i plan – på obevakade övergångsställen eller GCMpassager.
Den sammanlagda väglängden på statliga vägar i utredningsområdet är ca 11 km, uppdelat på väg 646
(6 km), väg 651 (3 km), väg 652 (totalt 2 km) och väg 653 (<1 km). Drygt hälften av den totala
sträckningen ligger inom gränserna för vattenskyddsområdet.
Den senaste basprognosen över trafikutvecklingen indikerar för Stockholms län en årlig tillväxt av
totala trafikarbetet på ca 1,4 % mellan åren 2014-2040 (Trafikverket, 2016). Det innebär en förväntad
ökning av ÅDT på väg 646 genom Brunn till ca 15 000 fordon/dygn år 2040. Denna ÅDT är avsevärt
lägre än de 20 000 fordon/dygn som använts som prognos i tidigare planeringsarbete, bl.a. förstudien
för väg 646 genom Brunn. Pågående utbyggnad av det kommunala VA-nätet på Ingarö med ökad grad
av permanentbebyggelse som resultat, samt flertalet exploateringsprojekt, kan dock innebära att ÅDT
ändå ökar snabbare än den gällande basprognosen. Med minskad andel bebyggelse som används som
sommarbostad i framtiden kan trafikmängderna å andra sidan jämnas ut över året, och de nuvarande
sommartopparna undvikas. Åtgärdsvalsstudien utgår från den senaste gällande basprognosen, men tar

STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Databasen bygger på
uppgifter från polis och sjukvård.
3
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även höjd för ytterligare ökade trafikmängder utöver prognosen. Effekterna av trafikökningen som
förstärker områdets identifierade problembild redovisas i avsnitt 4.2 under respektive aspekt som
påverkas.

4.2. Sammanvägd problembeskrivning
I samband med workshop 1 identifierades brister, funktioner och kvaliteter längs sträckan. Med
brister avses problematik i både fysiska utformningen av transportsystemet (t.ex. tillgänglighet eller
framkomlighet) och hänsynsrelaterade problem, t.ex. bristande vattenskydd eller buller. Funktioner
avser värden i transportsystemet, planeringen och administrativa styrningen, vilka behöver utvecklas
och bibehållas i framtiden. Kvaliteter är goda egenskaper i utbudet av bebyggelse, natur, fritidsliv och
de studerade vägarnas omgivning, vilka ska förstärkas genom föreslagna åtgärder.
Nedan presenteras en översiktlig och tematisk sammanställning av brister, funktioner och kvaliteter i
kartform samt under respektive rubrik. Fullständig redovisning och förklaringar återfinns i bilaga 2.

Figur 4. Sammanställning av identifierade brister, funktioner och kvaliteter inom åtgärdsvalsstudiens geografiska
avgränsningsområde, resultat av workshop 1. Ytterligare aspekter redovisas i texten nedan.

Vattenskydd
Den övergripande problemställningen i denna åtgärdsvalsstudie utgörs av risken för skadlig inverkan
på Ingarö grundvattentäkt. Sedan 2012 finns ett beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län om
vattenskyddsområde som reglerar potentiell påverkan på täkten. Vattenskyddsområdet är indelat i
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primär och sekundär skyddszon, där delar av väg 646 och 652 går igenom den primära, d.v.s. den mest
sårbara zonen.
Trafik på väg 646 och anslutande vägar där Trafikverket är väghållare utgör en av riskerna för
grundvattentäkten. En olycka med farligt gods eller ett tungt fordon med större mängd bränsle i
tanken kan få allvarliga konsekvenser för dricksvattenförsörjningen på Ingarö och Värmdö kommun.
Vägens närmaste omgivning, såsom exempelvis vägdiken, håller en varierande standard med avseende
på begränsning av spridning av föroreningar, men generellt bedöms det befintliga skyddet som
otillräckligt. Befintlig hantering av vägdagvatten bedöms inte utgöra påtaglig risk för vattentäkten
idag, men kan innebära större risker med ökade trafikmängder och ökad exploatering i framtiden. I
Brunns tätort, där de största mängderna hårdgjorda ytor återfinns, finns brist på lämpliga ytor för
säker dagvattenhantering ur vattenskyddsperspektiv. I denna åtgärdsvalsstudie har en riskanalys för
vägens påverkan på grundvattentäkten genomförts i syfte att komplettera problembilden avseende
vattenskydd, se avsnitt 4.4.
Vägens standard och omgivning
Väg 646 fyller funktionen som både en genomfartsled för trafik genom Brunn och som en länk för
lokala resor på Ingarö. Trafikanterna upplever inte att vägens utformning och omgivning speglar de
många och långa särskilda hastighetsbegränsningarna (30 och 50 km/h) i förhållande till
bashastigheten 70 km/h utanför tättbebyggt område. Hastighetsefterlevnaden är bristfällig.
Cirkulationsplatsen i Brunn ses som en kvalitet, då den utgör en naturlig hastighetsdämpande åtgärd
för vägtrafiken. I förhållande till sin standard är vägen redan idag relativt hårt belastad, särskilt under
sommarmånaderna, vilket medför risker ur både vattenskydds- och trafiksäkerhetsperspektiv.
Gång-, cykel- och kollektivtrafik
Det saknas passager med god trafiksäkerhetsnivå för oskyddade trafikanter tvärs de statliga vägarna i
utredningsområdet, förutom en GC-port under väg 646 strax öster om centrala Brunn. Denna port har
dock en låg kvalitet till följd av sin låga höjd och bredd, och dess gestaltning upplevs som oattraktiv
och otrygg. Gång- och cykelvägar är inte fullt utbyggda utanför Brunns tätort. En stor del av resor till
och från skolorna samt idrottsplatsen sker med bil, där föräldrar skjutsar sina barn, istället för med
cykel eller kollektivtrafik. Busshållplatserna utanför Brunns tätort håller en låg standard, och
tillgänglighet till dessa är bristfällig i och med avsaknad av gångpassager eller andra lösningar för att
främja trafiksäkerheten för fotgängare som ska ta sig till och från busshållplatsen.
Ansvar, beredskap, samordning och planering
Det bedöms finnas en oklarhet i ansvarsfördelningen mellan SSBF, kommunen och enskilda
markägare vid genomförande av en räddningsinsats vid en olycka som riskerar att kontaminera
grundvattnet. Det saknas även en gemensam beredskapsplan. Gemensam planering och samordning
av dagvattenåtgärder mellan Trafikverkets och Värmdö kommuns verksamheter har diskuterats, men
ej kunnat uppnås mellan parterna innan denna åtgärdsvalsstudies genomförande. Kontroll av att
vattenskyddsområdets föreskrifter efterföljs i samband med bygg- och anläggningsprojekt anses i vissa
sammanhang vara bristfällig.
Den kommunala utbyggnaden av VA-nätet och kommande exploateringar på Ingarö, vilka förväntas
resultera i ökad andel permanentbostäder, kommer att innebära en ökad belastning på vägnätet.
Ökade trafikmängder kommer att innebära ökade trafiksäkerhetsrisker, och för vägsträckorna inom
vattenskyddsområdet öka riskerna för skada på vattentäkten. Det saknas idag alternativa vägar som
skulle kunna leda trafik runt vattenskyddsområdet. En kommunal samhällsplanering som i hög grad
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främjar andra färdmedel än bil har en stor inverkan på den framtida belastningen på det statliga
vägnätet. Genom att planera för bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen och förbereda med attraktiva
GC-vägar till det aktuella området kan många bilresor undvikas, vilket bär med sig positiva effekter för
såväl vattenskyddet som trafiksäkerheten i vägnätet.
Övriga miljö- och hälsoaspekter
De stora trafikmängderna på främst väg 646 ger upphov till skadliga luftföroreningar för människor
som vistas intill vägen samt bullerstörningar för närboende. Framtida ökade trafikmängder kommer
att innebära ytterligare ökade föroreningshalter. Längs sträckan saknas tät och hög bebyggelse som
potentiellt skulle kunna hålla kvar föroreningarna intill vägen, därmed bedöms risken för lokala
ansamlingar av höga halter vara liten. Även bullernivåerna kommer att öka med ökade trafikmängder.
Värmdö kommun har i detaljplaneförslaget för centrala Brunn bl.a. föreslagit bullerplank mot väg 646,
och problematiken tas också i beaktning i andra detaljplaner som angränsar till det statliga vägnätet.
Längs de statliga vägarna på Ingarö har artinventeringar genomförts av Trafikverket mellan åren
2010-2014. Dessa pekar på förekomster av vägkanter med hävdgynnad flora i anslutning till
naturreservat och betesmarker. I södra delen av utredningsområdet finns skyddsvärda natur- och
friluftslivsområden, och söder om dessa återfinns Långviksträsk naturreservat. Skyddsvärda träd och
trädmiljöer finns vid Lövhamra och Ingarö kyrka, dock inte i omedelbar anslutning till väg 646.
Närmast Ingaröbron passerar väg 646 genom området för riksintresse för kulturmiljövård – Ingarö
sockenkyrka, prästgård och omgivande byggnader. Fornlämningar närmast de statliga vägarna finns
vid grustäkten i Återvall i form av ett boplatsområde samt i Brunn i form av en minnestavla på en
bergvägg vid väg 651. Ett stort antal övriga fornlämningar finns i utredningsområdet, men dessa
bedöms inte vara berörda, då fysiska åtgärder i åtgärdsvalsstudien söks företrädesvis längs de statliga
vägarna i utredningsområdet.
De östra delarna av utredningsområdet berörs av riksintressena för Högexploaterad kust samt Rörligt
friluftsliv.

4.3. Riskanalys för Ingarö vattentäkt
Som komplement till den övergripande problematiken kring vattenskydd, har en riskanalys för Ingarö
vattentäkt (TRV 2017/923) genomförts enligt Trafikverkets handbok ”Yt- och grundvattenskydd”.
Riskanalysen har vägt samman risken för skada på vattentäkten utifrån
•
•

sannolikheten för olycka på varje identifierad
delsträcka och
konsekvensen av en sådan olycka, baserad på
värdet på vattentäkten och sårbarheten för
den aktuella delsträckan.

Dessutom har skadlig påverkan på vattentäkten av
vägdagvatten studerats översiktligt.
Riskanalysen har enbart studerat de delar av statliga vägarna inom åtgärdsvalsstudiens
utredningsområde som passerar genom vattenskyddsområdet. Vägarna har i riskanalysen delats upp i
ett antal vägavsnitt (A-D) utifrån deras sträckning och de gällande hydrogeologiska förhållandena på
respektive plats. För de olika vägavsnitten har sannolikhet, konsekvens och sårbarhet bedömts var för
sig. Värdet på vattentäkten har bedömts i sin helhet och gäller således för samtliga vägavsnitt.
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Figur 5. Översiktskarta över i riskanalysen studerade vägavsnitt A, A2, B, C, C2, C3 och D.

Resultatet av riskanalysen har visat att konsekvenserna av en skadehändelse inte är försumbara, men
för de flesta tänkbara händelser är dock förutsättningarna för lyckad sanering mycket goda. Det
medför att vissa riskreducerande åtgärder av förebyggande karaktär kan vara motiverade i syfte att
reducera riskklassen till nivå 1.

Figur 6. Resultat av riskanalysen för respektive studerat vägavsnitt. Den slutliga riskklassningen representeras av
bakgrundsfärgen (grön = riskklass 1, gul = riskklass 2 o.s.v.).
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Riktade åtgärder i syfte att sänka risknivån till riskklass 1 för hela statliga vägnätet inom
vattenskyddsområdet ska leda till att sannolikheten för skadehändelser blir låg och/eller att
nödvändiga saneringsinsatser vid utsläpp tar små resurser i anspråk. Åtgärdsvalet ska ske med hänsyn
till åtgärdernas förväntade effekt i förhållande till kostnaden och rimligheten i framtida
genomförande. Förväntade ökade trafikmängder på statliga vägnätet i framtiden innebär att åtgärder
för att uppnå ett nödvändigt vattenskydd kommer att behövas i större utsträckning och på fler delar av
vägnätet, vilket också beaktas i åtgärdsvalet.
Fullständig redovisning av metodik, beräkningar, resultat och diskussion kring riskanalysen återfinns i
separat rapport ”Riskanalys Ingarö grundvattentäkt – påverkan från väg för berörda vägsträckor
genom Ingarö vattenskyddsområde” (Trafikverket, 2016).

4.4. Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet
Inga särskilda funktioner på nationell eller regional nivå finns utpekade för väg 646 eller andra vägar
inom utredningsområdet. Väg 646 fyller ett flertal funktioner på lokal nivå, vilket beskrivs i avsnitten
4.1-4.2.
Vägarna 646, 651 och 653 kategoriseras av Trafikverket som sekundära länsvägar. Väg 652
kategoriseras som tertiär länsväg.

4.5. Referensalternativ
I utvärderingen av möjliga åtgärder jämförs deras effekter och konsekvenser mot ett
referensalternativ. Referensalternativet innebär att inga åtgärder för varken ökat vattenskydd eller
ökad trafiksäkerhet genomförs. Med förväntat ökade trafikmängder ökar såväl föroreningshalterna i
vägdagvattnet som risken för olycka med utsläpp av miljöfarliga ämnen till grundvatten. Brist på
passager tvärs stora vägar med acceptabel trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter kommer att
innebära fler och svårare olyckor i referensalternativet jämfört med utredningsalternativet.
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5. Mål
5.1. Koppling till nationella mål
Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Vidare finns
ett funktionsmål och ett hänsynsmål som syftar till att transportsystemet ska innebära god
tillgänglighet, kvalitet, användbarhet, jämställdhet, säkerhet, miljö och hälsa för användarna och
omgivningen (Prop. 2008/09:93, 2009). Hänsynsmålet innebär också att transportsektorn ska bidra
till att uppfylla det övergripande generationsmålet för miljö och övriga miljökvalitetsmål. Alla åtgärder
som planeras för att komma till rätta med de brister och problem som har att göra med
transportsystemet ska bidra till uppfyllande av de transportpolitiska målen.
Klimatmål
Transportsystemet står inför en stor utmaning när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Av
de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från vägtransportsektorn.
Transportsektorns utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser har under många år ökat,
beroende på att resor och transporter ökar. Sverige har anslutit sig till FN:s mål om att minska
utsläppen av växthusgaser. För att bidra till de internationella och nationella klimatmålen måste
transportsystemet bli energieffektivare och fossilberoendet brytas. Detta kommer till uttryck i
propositionen om en sammanhållen klimat- och energipolitik som Riksdagen antog i juni 2009. Där
beslutades om ett nytt övergripande nationellt klimatmål, mål för 2020 och mål för transportsektorn.
Miljömål
Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen i Sverige är lösta. För att nå dit har 16 miljökvalitetsmål formulerats.
Miljökvalitetsmålen syftar till att tydliggöra arbetet mot en hållbar utveckling. Miljökvalitetsmålen är
formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och definierar det tillstånd som miljöarbetet ska
sikta mot. De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska i huvudsak vara uppnådda till år 2020. Av dessa
bedöms följande miljömål vara relevanta för denna studie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
God bebyggd miljö.

Delmålet Grundvatten av hög kvalitet innebär ett säkerställande av säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Indikatorer för detta mål som är relevanta för åtgärdsvalsstudien är bl.a. halter av klorid i
grundvattnet, nedfall av svavel och kväve samt användning av vägsalt och växtskyddsmedel.
Åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien ska bidra till att uppfylla miljömålen.
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Folkhälsomål
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Det övergripande målet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Folkhälsoarbetet fokuseras på de
faktorer som påverkar folkhälsan, d.v.s. på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret
för dessa är fördelade mellan olika sektorer och nivåer i samhället.
I denna åtgärdsvalsstudie bedöms följande folkhälsomål vara av betydelse:
•

Folkhälsomål 5: sunda och säkra produkter och miljöer ur perspektivet för trygg och långsiktigt
hållbar dricksvattenförsörjning, utan risk för exponering för farliga kemiska ämnen. Även
exponering för luftföroreningar och buller som orsakas av vägtrafik ingår i detta mål.
Folkhälsomål 9: ökad fysisk aktivitet med avseende på ökad andel gång- och cykeltrafik i
färdmedelsfördelningen.

•

Åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien ska bidra till att uppfylla dessa mål.

5.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) innehåller ett antal delmål för
år 2030 på vägen till att uppnå visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion:
•

Minst hälften av regionens invånare når minst 55 procent av länets arbetsmarknad inom 45
minuter med kollektivtrafik.
Cykelandelen ska öka till 20 procent av samtliga resor i enlighet med Regional cykelplan för
Stockholms län.
Kollektivtrafikandelen (andel av motoriserade resor med kollektivtrafik i länet) ska öka med 5
procentenheter jämfört med idag.
De genomsnittliga resorna per person och dygn med bil ska vara högst 6,5 kilometer.

•
•
•

Värmdö kommuns lokala miljömål omfattar bl.a.:
•
•
•

Hushållning med grundvattnet
Utbyggnad av miljöanpassade trafiksystem
Främjande av en god bebyggd miljö.

I översiktsplan 2012-2030 för kommunen prioriteras även stadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen i
centrumområden, däribland Brunns centrum.

5.3. Mål för problemlösning
Utifrån de två största problemställningarna för denna åtgärdsvalsstudie – vattenskydd och
trafiksäkerhet – har följande mål för problemlösning formulerats:
1.

Reducering av riskerna för skada på vattentäkten i händelse av olycka samt vid
kontinuerlig påverkan
2. Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och minskat antal konfliktpunkter.
Dessa mål används för värdering av framtagna åtgärder i åtgärdsvalsstudien. Uppfyllelsen av dessa
mål kan därmed användas som en indikation på hur väl åtgärderna löser problemen.
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Hela spektrumet av nationella, regionala och lokala mål i avsnitt 5.1-5.2 samt alla delar av
problembilden (avsnitt 4.2) representeras inte i åtgärdsvalsstudien av egna mål för problemlösning.
Vid åtgärdsvalet tas dock hänsyn till påverkan på dessa mål så långt det är möjligt i förhållande till
studiens tidsomfattning, och så långt bedömning kan göras i åtgärdsvalsstudieskedet. Exempel på
aspekter som tas i beaktning är:
•
•
•
•

bibehållen framkomlighet för vägtrafik på väg 646 till och från Ingarö, då vägen utgör den enda
länken till fastlandet, samt på övriga statliga vägar i utredningsområdet
ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik av totala antalet persontransporter till och från
Ingarö samt för lokala resor inom området
vägtrafikens påverkan på människors hälsa och på den omgivande natur- och kulturmiljön
framkomlighet för räddningstjänstens fordon i samband med räddningsinsatser och övriga
utryckningar

Åtgärdsvalsstudien kompletteras med en Samlad effektbedömning (SEB), vilken sammanfattar det
rekommenderade åtgärdspaketets påverkan på ett stort antal och ett brett urval av mål. I SEB:en ges
därmed en mycket bredare samlad bild än enbart åtgärdernas måluppfyllelse avseende vattenskydd
och trafiksäkerhet.

5.4. Målkonflikter
Åtgärdsvalsstudiens mål innebär en viss målkonflikt med framkomlighetsaspekten för vägtrafik.
Positiv måluppfyllelse för mål 1 och 2 kan uppnås med åtgärder som reducerar hastigheten för
vägtrafiken i syfte att dels minska olycksriskerna och dels öka trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter. Åtgärdsvalet ska därför göras omsorgsfullt i förhållande till framkomligheten, samtidigt
som de föreslagna lösningarna ska kunna ha en rimlig nytta ur ett sammanvägt samhällsekonomiskt
perspektiv. Framkomlighet måste också säkerställas med avseende på räddningstjänstens möjlighet
till snabba räddningsinsatser samt busstrafiken – båda dessa kan påverkas negativt av eventuella
hastighetsreducerande åtgärder.
Värmdö kommuns mål om utbyggt VA-nät samt pågående exploateringsprojekt, som innebär ett ökat
antal permanentboende på Ingarö och till följd av detta ökade trafikmängder på vägnätet, står i viss
konflikt med målen avseende vattenskydd, folkhälsa (buller och luftföroreningar), påverkan på naturoch kulturmiljöer (artrika vägkanter, fornlämningar, landskapsvärden m.m.). Jämförelsen av
åtgärdernas måluppfyllelse görs med dagens situation för de aspekter där brister föreligger idag, samt
även med referensalternativet för aspekter där brister förväntas uppstå fram till prognosåret 2040.
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6. Alternativa lösningar
För att få största möjliga nytta av satsade resurser, arbetar Trafikverket utifrån fyrstegsprincipen.
Dyra investeringar i nya anläggningar ska endast förespråkas om mindre åtgärder inte kan lösa det
aktuella problemet. Grundtanken i fyrstegsprincipen är att i första hand försöka lösa ett problem med
åtgärder som är mindre resurskrävande och ger ett tydligt bidrag till de ställda målen. Enligt
fyrstegsprincipen ska en stegvis tillämpningsmetod om fyra steg användas när förslag till åtgärder
identifieras.
Steg 1 – Tänk om
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet
av transporter och resor samt valet av transportsätt.
Steg 2 – Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av
den befintliga infrastrukturen.
Steg 3 – Bygg om
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
Steg 4 – Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder
nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
Figur 7. Trafikverkets fyrstegsprincip.

För åtgärder som syftar till att stärka vattenskyddet används fyrstegsprincipen på följande sätt:
•
•

•
•

Steg 1 är detsamma som ovan
Steg 2 avser åtgärder av administrativ och samordnande karaktär, t.ex. främjande av snabbare
och/eller effektivare räddningsinsatser i händelse av olycka, förbättrad drift och underhåll av
vägnätet o.s.v. Även styrning av trafik och hastighetsreglering ingår i detta steg.
Steg 3 avser mindre åtgärder på det befintliga systemet som samlar upp och renar dagvattnet
längs statliga vägnätet
Steg 4 avser större åtgärder för dagvattensystemet, t.ex. nya ledningar, dammar o.s.v.

6.1. Tänkbara åtgärdstyper
Det bristfälliga skyddet för Ingarö vattentäkt samt låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i
utredningsområdet, kombinerat med förväntad trafiktillväxt, kräver åtgärder inom hela spannet av
fyrstegsprincipen. Åtgärder som reducerar behovet av resor med personbil behöver studeras
tillsammans med fysiska åtgärder som förebygger och lindrar konsekvenserna av olyckor med utsläpp
och skada på vattentäkten som följd. Även åtgärder som främjar ökat samarbete mellan väghållaren,
kommunen, kollektivtrafikmyndigheten och räddningstjänsten samt gemensam inriktning för
framtida utveckling av transportsystemet bedöms behöva utredas.
Begränsning för fysiska åtgärder sätts av att det saknas alternativa vägar som kan leda trafik förbi
vattenskyddsområdet samt runt centrala Brunn. Därmed utsätts såväl vattentäkten som de många
oskyddade trafikanterna i Brunn för konflikten med en stor del av vägtrafiken. Fysiska åtgärder söks i
första hand längs det statliga vägnätet, där Trafikverket har rådighet över marken som behöver tas i
anspråk för åtgärdernas genomförande.
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6.2. Studerade åtgärder
Åtgärdsgenereringen påbörjades under workshop 1 som genomfördes i september 2016. Deltagarna
föreslog ett 30-tal tänkbara åtgärder, vilka representerade samtliga stegen i fyrstegsprincipen. Denna
bruttolista med åtgärder kompletterades med bl.a.:
•
•
•

tidigare åtgärdsförslag från förstudien för väg 646 genom Brunn (Trafikverket, 2012)
tänkbara åtgärder som redovisas i handboken för yt- och grundvattenskydd (Trafikverket, 2014)
möjliga åtgärder för skydd av vattenförekomsten Ingarö Brunn enligt VISS (Länsstyrelsen,
2016)

Åtgärdsvalet pågick efter workshop 1 i enlighet med figur 8 och resulterade i ett rekommenderat
åtgärdspaket innehållande 10 st. åtgärder. Dessa redovisas i avsnitt 6.3-6.6. Bortvalda åtgärder med
tillhörande motiveringar återfinns i bilaga 3.

Figur 8. Schematisk bild över åtgärdsvalsprocessen i denna åtgärdsvalsstudie.

6.3. Åtgärder, effekter och konsekvenser
Följande åtgärder har valts i åtgärdsvalsprocessen till att ingå i rekommenderat åtgärdspaket som
resultat av denna åtgärdsvalsstudie:
Åtgärd
Mobility Management-åtgärder

Steg

Huvudsakligt syfte med åtgärden

1-2

Påverka val av andra färdmedel än bil

Utredning över ansvarsfördelning vid olycka

2

Möjliggöra snabbare och effektivare
räddningsinsats – stärka vattenskydd

Beredskaps- och insatsplan

2

Möjliggöra snabbare och effektivare
räddningsinsats – stärka vattenskydd
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Åtgärd

Steg

Huvudsakligt syfte med åtgärden

Siktförbättrande åtgärder

2

Förbättra trafiksäkerhet för vägtrafik –
stärka vattenskydd

Upprustning av GCM-passager

3

Öka trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter

Stadslik utformning och gestaltning av väg 646
genom Brunn

3

Förbättra hastighetsefterlevnad, stärka
vattenskydd och öka trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter

Cirkulationsplats i korsning 646Näsuddsvägen/Entreprenadvägen

4

Öka tillgänglighet till nya och befintliga
områden, stärka vattenskydd och öka
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

Vägräcken

3

Förbättra trafiksäkerhet för vägtrafik –
stärka vattenskydd

Täta diken med uppsamlings-/
fördröjningsmagasin

3

Stärka vattenskydd

3

Öka tillgänglighet till nya och befintliga
områden, förbättra trafiksäkerhet för
vägtrafik – stärka vattenskydd

Vänstersvängfält i Rosenlund

Nedan redovisas respektive åtgärd med beskrivning, förväntad effekt och tänkbara konsekvenser av att
åtgärden genomförs. En kompletterande bild av åtgärdernas bidrag till reducering av risk för skada på
vattentäkten enligt metodiken för riskanalys återfinns i avsnitt 6.6 samt bilaga 4.
Mobility Management-åtgärder (steg 1-2)
Mobility Management (MM) är ett samlingsnamn för åtgärder som främjar hållbara transporter och
påverkar människors attityder och beteenden avseende bilanvändningen. Det övergripande syftet är
att påverka resan innan den påbörjas.
Den kommunala planeringen av nya bostadsområden och verksamheter på Ingarö förutsätts pågå i
enlighet med de regionala målen, vilka främjar resor med andra färdmedel än bil. Även förbättrad
tillgänglighet till busshållplatser samt dialog med SLL avseende linjedragningar och antalet avgångar
bedöms vara ständigt pågående aktiviteter. Den relativt glesa bebyggelsen på Ingarö och dess läge på
pendlingsavstånd från Gustavsberg, Nacka och Stockholm ger små möjligheter till kraftiga insatser för
att begränsa bilberoendet. Av detta skäl föreslås två exempel på specifika MM-åtgärder för minskning
av lokala resor på Ingarö samt en generell åtgärd för ökad användning av kollektivtrafik:
•

Säkra skolvägar är en åtgärd som syftar till att öka säkerheten runt skolorna, genom att
minska biltrafiken genom att rikta in sig på källan till trafikmängderna – föräldrarna själva
genom deras avlämning och hämtning av barn. Åtgärden kan bestå av informationsinsatser
samt anordning av bilfria zoner i anslutning till skolan och särskilda avlämnings- och
hämtningspunkter. Åtgärden är även tänkbar för resor till och från idrottsplatsen och
angränsande yta för spontanidrott i Brunn. Den nya infartsparkeringen öster om Brunn kan
utgöra en lämplig plats för avlämning och hämtning av barn till både skolan och idrottsplatsen.
Det kan också bidra till bättre utnyttjande av infartsparkeringen genom att föräldrarna i större
utsträckning överväger att lämna bilen och fortsätta sin resa med buss.
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•

•

Vandrande skolbussar är en MM-åtgärd som också syftar till att minska biltrafiken runt om
skolmiljöer och därmed också till utvecklingen av mer hållbara transporter. En vandrande
skolbuss är ett organiserat samgående eller samåkande där flera familjer turas om att följa sina
egna och andras barn till och från skolan. Familjer i samma område går samman och turas om
att gå med barnen till skolan eller skjutsa flera barn samtidigt. Sådana kampanjer kan stödjas
med t.ex. information via skolor och idrottsföreningar, utdelning av reflexvästar till barnen och
föräldrarna o.s.v.
Kampanjer för ökat kollektivtrafikresande genom t.ex. information till
kommuninvånare, försök med gratis busskort för de som lämnar bilen hemma och andra
liknande insatser.

MM-åtgärder verkar på lång sikt och bidrar till att förstärka effekterna av fysiska åtgärderna till
förhållandevis små finansiella medel. Genom att anvisa bestämda säkra resvägar för GC-trafik
reduceras antalet konfliktpunkter med biltrafik med ökad trafiksäkerhet som följd, vilket är särskilt
viktigt intill platser där många barn och unga vistas och rör sig. Lyckade MM-åtgärder bidrar till
generellt minskad biltrafik, vilket innebär mindre föroreningsbelastning på dagvattnet, reducerar
risken för olyckor på sträckor inom vattenskyddsområdet och stärker således vattenskyddet. Minskad
biltrafik, särskilt i tätbebyggda områden, innebär även mindre utsläpp av luftföroreningar och lägre
bullernivåer.
Utredning över ansvarsfördelning vid olycka (steg 2)
Åtgärden avser dels en kartläggning av ansvar mellan Värmdö kommun, Trafikverket och SSBF och
dels klargörande av markägarens ansvar, försäkringsfrågor och restvärdesledarens4 insats i händelse
av en olycka med utsläpp av farliga ämnen och risk för förorening av vattentäkten.
Kartläggningen av ansvar bör klargöra vad respektive part är skyldiga att göra enligt lag och vad som
regleras av interna rutiner, samt vilken rådighet varje part har för genomförande av insatser.
Eventuella luckor bör därefter hanteras genom en beredskaps- och insatsplan (se separat åtgärd). Det
är en fördel om kartläggningen bedömer den samlade bilden från alla parters perspektiv.
Utgångspunkten kan vara utvärdering av tidigare genomförda räddningsinsatser på såväl Ingarö som
andra platser i kommunen och länet.
Vid olycka ansvarar räddningstjänsten för att stoppa och förhindra spridning av föroreningar till följd
av olyckan. Räddningsinsatser leds av en räddningsledare som avgör när en insats ska avslutas.
Därefter är markägaren och eventuellt försäkringsbolag berörda av det fortsatta saneringsarbetet
genom en restvärdesledare. I många fall beordrar kommunen en räddningsinsats för att i möjligaste
mån rädda vattentäkten och tar därmed den initiala kostnaden, som vid omfattande olyckor kan vara
stor. Kommunen bär då en ekonomisk risk, eftersom eventuell ersättning regleras via försäkringsbolag
genom processer som kan ta lång tid och inte nödvändigtvis innebär en full ersättning för insats- och
räntekostnaderna. I Västra Götaland-regionen har Trafikverket och kommunerna en upphandlad
entreprenör som utför sanering efter att räddningstjänstens insats är avslutad. Trafikverket har där
även tecknat särskild försäkring som täcker insatskostnaderna i händelse av att olyckan orsakats av
fordon registrerade i utlandet, där giltiga försäkringar saknas för räddningsinsatser på svensk mark.
Användning av dessa metoder även i Stockholmsregionen bör utredas på en mer central nivå, d.v.s. ej

Restvärdesledare är en representant från försäkringsbolagens gemensamma funktion för restvärdesräddning, vars uppgift är
att hjälpa den drabbade fastighets- eller markägaren med akuta insatser, t.ex. sanering.
4

29 (56)

inom ramarna för den aktuella åtgärden. En sådan utredning kan inkludera Trafikverket och samtliga
kommuner i länet där det finns konflikter mellan statliga vägar och vattenskyddsområden.
Genom klarställd ansvarsfördelning ges möjligheterna till snabba och effektiva räddningsinsatser och
eventuell efterföljande sanering, som inte riskerar att försenas av ansvars- och försäkringsrelaterade
frågor mellan inblandade parter.
Beredskaps- och insatsplan (steg 2)
Vägverket har tagit fram handledningen Beredskapsplanering för skydd av vattentäkt vid olycka med
farligt gods (2007) med syfte att verka som stöd vid skapandet av beredskapsplaner där vattentäkter
är i konflikt med väg. I handledningen konstateras vikten av en väl fungerande beredskapsplan för att
minska konsekvenserna av en oönskad händelse, t.ex. en trafikolycka. Den betonar även vikten av en
tydlig och lättförståelig beredskapsplan.
Åtgärden innebär framtagande av en beredskaps- och insatsplan som omfattar minst nedanstående
punkter.
•

•
•
•

•
•

Ansvarsfördelning mellan aktörerna (se separat åtgärd) innehållande förteckning över vilka
parter som är ansvarig för vilket ansvarsområde. Ansvarsområde kan beröra tillhandahållande
av material, skyddsanordning, ansvar för dokumentation etc.
Larmplan – kontaktvägar och kontaktuppgifter för sammankallande av nödvändiga resurser
vid en räddningsinsats.
Sårbarhetskarta – beskrivning av vägens och dagvattensystemets utformning längs vägnätet
inom vattenskyddsområdet.
Åtgärdsplan för respektive zon – instruktion för insats beroende på var olyckan inträffar, inkl.
kartläggning av lämpliga platser för borrning av grundvattenbrunnar för att hantera
konsekvensen där föroreningar nått grundvattnet och behöver in situ-saneras.
Hantering av farligt avfall – tillgängliga avlämningsplatser inom och utanför kommunen.
Dokumentation – rutiner för dokumentation av insatsen som underlättar efterföljande
reglering av kostnader samt möjliggör utvärdering av insatsen.

Planen kan med fördel avse insatser som är förknippade med olyckor även vid andra verksamheter
inom vattenskyddsområdet än det statliga vägnätet.
Åtgärden avser även en regelbunden ajourhållning och övning av insatsplanen. Samtliga parter bör
medverka i övningar som dock kan samordnas för att representera hela kommunen och inte enbart
den enskilda vattentäkten.
En fungerande beredskapsplan bidrar till att förkorta insatstider och därmed förbättra förutsättningar
för sanering, vilket minskar konsekvenserna av en olycka med utsläpp av farliga ämnen. Effekten av en
beredskapsplan som ajourhålls och kontinuerligt övas möjliggör åtgärdande av eventuella brister i
insatsen och uppdatering av rutiner.
Siktförbättrande åtgärder (steg 2)
Åtgärden avser mindre röjningar av skog och sly för förbättrad sikt längs de statliga vägarna inom
vattenskyddsområdet på platser där det finns skymda anslutningar och utfarter till vägen. Där möjligt
sker insatsen inom vägområdet, men det kan krävas dialog och samverkan med enskilda markägare
ifall t.ex. enskilda träd finns på privat mark.
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Genom förbättrad sikt minskar risken för trafikolyckor som kan resultera i utsläpp av farliga ämnen
med skada på vattentäkten som påföljd.
Upprustning av GCM-passager (steg 3)
Åtgärden innebär ombyggnationer av GCM-passager som korsar de statliga vägarna inom
utredningsområdet, se figur 9.

Figur 9. Översikt över föreslagna åtgärder för upprustning av GCM-passager.

Den föreslagna utformningen av GCM-passager är olika med hänsyn till deras placering och funktion:
•

•

5

Övergångsställena vid Ingarö kyrka och vid korsningen med Mäster Palms väg/Pastor Ödmans
väg föreslås att göras om till gångpassager och kompletteras med en bred mittrefug så att
trafiken får en viss sidoförskjutning.
De mest frekvent använda GCM-passagerna återfinns i Brunn, från Lövhamra i väster till
korsningen med Näsuddsvägen/Entreprenadvägen i öster. Samtliga dessa föreslås höjas upp
genom anläggning av s.k. platågupp enligt RiBuss5. För övergångsställen på väg 651 i centrala
Brunn kan en lämplig lösning vara upphöjning av vägen på en sträcka om ca 50 meter mellan de
båda övergångsställena på varje sida om bussterminalen, dock med en utjämning mot själva
bussterminalen. På så sätt skapas fartdämpande gupp för trafik på väg 651 i båda riktningarna,
medan bussar till och från terminalen inte påverkas då de svänger in på eller ut från väg 651.
Korsningen med Näsuddsvägen/Entreprenadvägen föreslås utformas som cirkulationsplats (se
separat åtgärd) med omgivande upphöjda övergångsställen. Detta motiveras av ökade flöden av

Platågupp är en utformning av gupp som tvingar vägtrafik till att sänka hastigheten, men erbjuder acceptabel komfort till
busstrafik som kan passera guppen mjukt (SLL, 2016). RiBuss är Stockholms läns landstings riktlinjer för utformning av
infrastruktur med hänsyn till busstrafik.
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•

GCM-trafik till följd av kommande exploatering i Vargbacken och behov av ökad trafiksäkerhet
för människor som behöver korsa vägen för att nå sina målpunkter (t.ex. skola och idrottsplats) i
takt med att befolkningen på Ingarö växer.
Utanför tätorten längs väg 646 bedöms inte flödena av GCM-trafik vara tillräckliga för att
motivera anläggning av övergångsställen. I Rosenlund föreslås en upphöjning av den befintliga
GCM-passagen i syfte att öka trafiksäkerheten för den betydande mängden bussresenärer som
använder hållplatsen. Upphöjning kräver också att hastigheten sänks från 70 till 50 km/h förbi
korsningen (förslagsvis behålls 30 km/h dagtid). På GCM-passagerna vid hållplatserna Gamla
Brunnsvägen och Återvall föreslås en mittrefug, vilket även kräver en mindre breddning av
vägen (ca 1-2 meter) för att inrymma refugen i sektionen.

Upphöjda GCM-passager och mittrefuger innebär en marginellt minskad framkomlighet för trafik på
det statliga vägnätet. Möjligheterna till effektivt underhåll av vägen, främst snöröjning, försämras
något av åtgärden och innebär därmed ökade driftkostnader. Förbättrad trafiksäkerhet på passager
som ligger i anslutning till busshållplatser bedöms bidra till stärkt attraktivitet för kollektivtrafiken på
Ingarö.
Åtgärden bör samordnas med Värmdö kommuns utbyggnad av gång- och cykelväg till Återvall, så att
anslutningar till GCM-passagerna utformas på ett sätt som främjar passagernas framtida användning.
Stadslik utformning och gestaltning av väg 646 genom Brunn (steg 3)
Åtgärden innebär en ombyggnad av väg 646 genom Brunn på sträckan mellan den befintliga
cirkulationsplatsen och korsningen med Näsuddsvägen/Entreprenadvägen. Enligt den tidigare
genomförda förstudien (Trafikverket, 2012) föreslås avsmalning av körfält, mittrefug, gångbana på
södra sidan av vägen, bättre belysning och trädplantering, se exempel i figur 11. Den aktuella åtgärden
avser motsvarande förändringar i utformningen och gestaltningen som anges i förstudien, dock
behöver dessa anpassas till dagens situation, bl.a. den kommande exploateringen i centrala Brunn.
En mer stadslik utformning av vägen genomförs i syfte att förbättra hastighetsefterlevnaden genom
Brunns tätort. Lägre hastighet är fördelaktigt ur både trafiksäkerhetsperspektiv för oskyddade
trafikanter och i avseende att sannolikheten för olycka med utsläpp av farliga ämnen reduceras på den
aktuella sträckan. Med lägre hastigheter minskar även bullerstörningar för människor som bor och
vistas intill vägen i tätorten.

Figur 10. Förslag på utformning och gestaltning av väg 646 genom Brunn (vy västerut mot cirkulationsplats i
Brunns centrum) enligt förstudien.
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Cirkulationsplats i korsning 646-Näsuddsvägen/Entreprenadvägen (steg 4)
Åtgärden innebär en ombyggnad av korsningen mellan väg 646 och Näsuddsvägen/Entreprenadvägen
till en cirkulationsplats enligt tidigare genomförd förstudie (Trafikverket, 2012). Det främsta syftet är
att öka framkomligheten för anslutande vägar, bl.a. med hänsyn till utbyggnad av
exploateringsområdet Vargbacken som kommer att anslutas via Entreprenadvägen. Med framtida
trafikmängder bedöms inte nödvändig framkomlighet kunna tillgodoses av varken den nuvarande
utformningen eller en lösning med vänstersvängfält. En cirkulationsplats fungerar också som en
hastighetsdämpande åtgärd, vilket främjar en bättre hastighetsefterlevnad väster om korsningen, mot
Brunn. Idag finns en GCM-passage som korsar väg 646 strax öster om korsningen, i anslutning till
busshållplatsen. Om gång- och cykelväg som ansluter till Vargbacken förläggs på Entreprenadvägens
västra sida (ej fastställt i detaljplanen), föreslås motsvarande GCM-passage även väster om den nya
cirkulationsplatsen, i annat fall kan GCM-trafik ändå förväntas vilja korsa vägen där, istället för att ta
sig runt cirkulationen. Passage väster om cirkulationen ger också en ökad tillgänglighet till Ingarö
skola. För att säkerställa god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter bör dessa passager utformas
med en upphöjning, t.ex. ett platågupp, och på sikt även som övergångsställe. I det sistnämnda fallet
krävs för god trafiksäkerhet att sträckan med sänkt hastighet från Brunn (30 km/h under dagtid)
förlängs längre österut och gäller även över cirkulationen.
Hastighetssänkning och övergångsställen, tillsammans med en attraktiv gestaltning av den föreslagna
cirkulationsplatsen, skapar en entré till Brunn österifrån och kan förväntas bidra till lägre hastigheter
inom tätorten. Genom detta uppnås både en god trafiksäkerhet och ett ökat grundvattenskydd, då
sannolikheten för olyckor med utsläpp av farliga ämnen kan förväntas minska. Minskade hastigheter
reducerar även bullerstörningar för människor som bor och vistas intill vägen. Cirkulationsplats
istället för fyrvägskorsning innebär en marginellt minskad framkomlighet för trafik på väg 646, då
fordon måste väja för trafik i cirkulationen. Cirkulationsplats innebär också en marginell negativ
påverkan på möjligheterna till effektivt underhåll av vägen, främst snöröjning, och innebär därmed
ökade driftkostnader.
Befintliga busshållplatser och de nya dagvattendammarna är placerade så att anläggning av
cirkulationsplats inte omöjliggörs. Det kommer däremot att krävas att mark utanför vägområdet tas i
anspråk. Den trafiksäkerhetskamera på väg 646 som planerats strax öster om korsningen i riktning
mot Brunn, men utgått till följd av pågående projekt, föreslås utgå permanent när åtgärden är på plats,
då cirkulationsplatsen och upphöjd GCM-passage fungerar naturligt hastighetsdämpande. Kameran
bör dock vara i drift fram till att åtgärden är genomförd.
Vägräcken (steg 3)
Åtgärden innebär en uppsättning av vägräcken (sidoräcken) på vägavsnitt med betydande sannolikhet
för olycka med utsläpp av farliga ämnen. Räcken föreslås sättas upp på främst 70-sträckorna, i kurvor
och mot branta slänter. Räcken utformas som ett högkapacitetsräcke (klass H3 eller högre) som klarar
påkörning av tunga fordon i högre hastigheter. Det övergripande syftet med vägräcken är att behålla
fordon på vägen i händelse av en olycka, vilket innebär att eventuella läckande föroreningar inte lika
lätt sprider sig till omgivande mark.
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Figur 11. Översikt över föreslagna åtgärder för ökat vattenskydd – vägräcken (denna åtgärd) samt täta
diken/uppsamlingsmagasin och dagvattenavledning (se separat åtgärd). Med * avses behov av sidoräcke på
södra sidan av väg 646 mellan Återvall och korsningen 646-653 om befintliga elstolpar i vägområdet inte kan
avlägsnas.

Vägräcken föreslås kompletteras med kantsten, vilken hjälper till att behålla föroreningarna på vägen i
händelse av en olycka med utsläpp och förhindrar dessa från att nå vägdikena. Detta kräver även
anläggning av brunnar intill kantstenen samt genomföringar till befintliga diken så att dagvatten kan
rinna av från vägbanan. Dessa brunnar måste utformas med hänsyn till blockerings- eller
avstängningsmöjlighet i händelse av en olycka.
Även om vägräcken bedöms kunna anläggas längs större del av vägen, behövs öppningar för
anslutande vägar och in/utfarter. Krav på trafiksäker utformning av räckesslut innebär i praktiken att
delar av vägen lämnas öppna. Dessa platser föreslås kompletteras med tätskikt för att hålla undan
föroreningar i händelse av olycka med utsläpp. Dessa platser kan också fungera som mindre
fördröjningsmagasin för eventuellt dagvatten som rinner ifrån uppströms belägna diken. Täta
diken/fördröjningsmagasin redovisas mer utförligt i separat åtgärd.
Speciella förutsättningar finns för några av platserna där sidoräcken föreslås:
•

•

På södra sidan av väg 646 mellan Återvall och korsningen 646-653 föreslås räcke om befintliga
elstolpar i vägområdet inte kan avlägsnas. Förekomst av ledningsrätt eller servitut för stolparna
har inte kunnat säkerställas inom åtgärdsvalsstudien och bör utredas inom ramarna för denna
åtgärd genom kontakt med ledningsägaren. Främsta syftet med räcke på denna sträcka är att
förhindra fordon från kollision med fasta objekt i säkerhetszonen. Åtgärden är därmed att
betrakta som trafiksäkerhetsåtgärd (d.v.s. ej vattenskyddsåtgärd), då hastighetsbegränsningen
på sträckan är 50 km/h samt att en ATK finns. I och med detta bedöms risken för olycka med
utsläpp av farliga ämnen vara osannolik. Räcken på denna sträcka kan utformas som
standardräcken.
Räcken på väg 651 kan utformas som standardräcken och föreslås avgränsa vägtrafik från berg
alldeles intill vägområdet på västra sidan respektive slänt mot GC-bana på östra sidan. Främsta
syftet med räcke på denna sträcka är att förhindra fordon från kollision med berg i
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•

säkerhetszonen respektive att kana nerför slänt med risk för fotgängare och cyklister.
Vattenskyddet bedöms vara tillräckligt i och med de låga trafikmängderna på väg 651. På
bergväggen finns en fornlämning i form av en minnestavla, som ska tas i beaktning vid
utformning av räcke. Möjlighet till framhävande av fornlämningen bör övervägas.
Till följd av vägslänternas branta lutning kan avrinning av dagvatten från del av väg 652 i
Rosenlund komma att belasta mark utanför vägområdet. Detta är inte önskvärt, främst p.g.a.
närhet till en av uttagsbrunnarna för dricksvatten från vattentäkten. Den föreslagna lösningen
är därför avledning av dagvatten i ledning till antingen befintliga diken längs väg 646 närmast
korsningen med väg 652, alternativt påkoppling till det befintliga dagvattenätet i Rosenlund.
För det sistnämnda alternativet krävs ett avtal mellan Trafikverket och Värmdö kommun
avseende omhändertagande av dagvatten enligt fastställd taxa. Oavsett valt alternativ, bör det i
Trafikverkets ledningar finnas en avstängningsfunktion som hindrar spridning av föroreningar i
händelse av en olycka med utsläpp. Lösningen kräver en mer detaljerad utredning i kommande
skede.

Vägräcken kan utgöra hinder för djurs fria rörelse över vägarna. Åtgärdsvalsstudiens
utredningsområde är dock inte utpekat som ett stråk för viltpassage, vilket även faktumet att relativt få
viltolyckor är rapporterade vittnar om (NVR, 2016). Öppningar i räcket kommer att finnas i och med
flertalet anslutningar längs sträckan, till vilka vilt kommer att söka sig för passage. Komplettering kan
göras med skyltning för att uppmärksamma fordonstrafik vid dessa platser. Vägräcken begränsar även
människors fria rörlighet över vägen, dock bör dessa i stor utsträckning hänvisas till befintliga och
framtida GCM-passager för ökad trafiksäkerhet (se separat åtgärd). Den pågående och planerade
utbyggnaden av GC-vägar längs vägarna 646 och 651 kommer att medföra ökad trafiksäkerhet för
främst cyklister, som annars hade påverkats negativt av uppsättning av sidoräcken.
Sidoräcken bedöms kunna innebära en viss positiv inverkan på hastighetsefterlevnaden, då
vägrummet upplevs smalare, vilket kan minska risken för olyckor.
Snöröjning och växtbekämpning på sträckor med vägräcken samt underhåll av räcken kommer att
innebära ökade driftkostnader. Påverkan på förekomst av artrika vägkanter bedöms vara minimal,
eftersom räcken anläggs på vägrenen och inte inkräktar på vägdikenas utbredning i större
utsträckning.
Täta diken med uppsamlings-/ fördröjningsmagasin (steg 3)
Åtgärden avser ombyggnad av vägens säkerhetszon, så att ytan görs tät mot underliggande jordlager. I
händelse av olycka med utsläpp stannar därmed föroreningen på den aktuella platsen och kan saneras
därifrån. Täta diken och magasin utformas genom att tätduk förläggs under diket och en bit under
vägbanan. Eventuella kompletteringar kan göras med bentonitmaterial för att ytterligare täta till
skiktet. Dräneringsledning bör även finnas i botten av diket. Täta diken behöver utformas så att dessa
även kan ta hand om vägdagvatten, som inte längre kan infiltrera i mark på den aktuella platsen.
Avledning till infiltrationsområden måste därför finnas genom ledningar med avstängningsfunktion,
så att eventuell förorening vid en olycka inte rinner av tillsammans med dagvattnet. Utformning ska
göras i enlighet med TRVK Väg.
Täta diken föreslås utgöra komplement till vattenskyddet på platser där sidoräcken inte kan anläggas
p.g.a. förekomst av anslutande vägar och in/utfarter, se figur 11. Dessa platser är dock extra utsatta, då
svängande trafik innebär större risker för olycka jämfört med raksträckorna.
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Anläggning av täta diken eller uppsamlings-/fördröjningsmagasin med motsvarande funktion innebär
en omfattande insats i byggskedet med påtagligt intrång i mark, vilken i sig innebär risker för
grundvattentäkten. Framkomligheten för trafik under byggtiden blir begränsad. Förekomst av artrika
vägkanter måste studeras på respektive plats, och nödvändiga skydds- och återställningsåtgärder
behöver vidtas i samband med anläggningsarbete. Täta diken och anslutande ledningar kräver ett ökat
underhåll jämfört med vanliga diken.
Vänstersvängfält i Rosenlund (steg 3)
Åtgärden innebär anläggning av vänstersvängfält i korsning mellan väg 646 och 652 i Rosenlund, där
trafik på väg 646 österut ska svänga vänster in på väg 652. Med förväntat ökade trafikmängder till år
2040 kommer dagens utformning av korsningen inte vara tillfredsställande ur framkomlighets- och
trafiksäkerhetssynpunkt. Minskade risker för kollisioner med svängande fordon bidrar även till att
stärka vattenskyddet på platsen genom att svåra olyckor med utsläpp av farliga ämnen kan undvikas.
Vänstersvängfält kräver en breddning av vägen väster om korsningen och justering av lägen för
busshållplatserna samt gångpassagen. Breddning bedöms rymmas inom befintligt vägområde.
Åtgärden är aktuell på längre sikt och är starkt beroende av trafikutvecklingen. Förslagsvis sätts en
gräns för uppnådd ÅDT för trafik på väg 646 respektive andel svängande trafik, vid vilken åtgärden
blir nödvändig att genomföra. Gränsen bör fastställas i en mer fördjupad studie och understödjas av en
trafikmätning i korsningen.

6.4. Uppskattning av kostnader för alternativen
I nedanstående tabell redovisas bedömningar av kostnader som har gjorts för de rekommenderade
åtgärderna i åtgärdspaketet.
Åtgärd

Metod för bedömning och kommentarer

Mobility Management-åtgärder

500 tkr

Uppskattning genomförande under 5 år
(100 tkr/år)

Utredning över ansvarsfördelning vid
olycka

100 tkr

Uppskattning konsultkostnader, juridiskt
stöd o.s.v.

Beredskaps- och insatsplan

200 tkr

Avser framtagande, ytterligare ca 100
tkr/år för övning och uppdatering

Siktförbättrande åtgärder

20 tkr

GKI (Grov kostnadsindikation)

Upprustning av GCM-passager

1,5 Mkr

GKI

Stadslik utformning och gestaltning av
väg 646 genom Brunn

2,5 Mkr

Uppgift från Förstudie Väg 646, Brunn

5 Mkr

Uppgift från Förstudie Väg 646, Brunn

Cirkulationsplats i korsning 646Näsuddsvägen/Entreprenadvägen

6

Kostnad6

I kostnaderna ingår eventuella påslag för utredning, projektering, projektadministration och andra administrativa kostnader.
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Åtgärd (forts)

Kostnad

Metod för bedömning och kommentarer

Vägräcken (totalt ca 4400 m räcke)

16,6 Mkr

GKI

Täta diken med uppsamlings-/
fördröjningsmagasin

0,9 Mkr

GKI

Vänstersvängfält i Rosenlund

1,7 Mkr

GKI

Totalt

ca 30 Mkr

Avrundat uppåt för eventuella osäkerheter,
markinlösen och oförutsedda
omständigheter i detta skede

6.5. Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen
Samhällsekonomisk beräkning (NNK, nettonuvärdekalkyl) för åtgärderna har inte genomförts i detta
skede. I den samlade effektbedömningen (SEB) redovisas en kvalitativ bedömning av relevanta
parametrar, se avsnitt 6.6.

6.6. Utvärdering av åtgärderna
I nedanstående tabell redovisas bedömningar av måluppfyllelse för de studerade åtgärderna gentemot
åtgärdsvalsstudiens mål. Grön färg innebär positivt bidrag, gul färg – marginellt eller inget bidrag, och
röd färg – negativt bidrag. Jämförelsen görs med referensalternativet, d.v.s. hur väl åtgärderna
uppfyller målen i jämförelse med om inga åtgärder genomförs.
Mål
Åtgärd

1. Reducering av riskerna
för skada på vattentäkten
i händelse av olycka samt
vid kontinuerlig påverkan

2. Ökad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter
och minskat antal
konfliktpunkter

Mobility Management-åtgärder
Utredning över ansvarsfördelning vid
olycka
Beredskaps- och insatsplan
Siktförbättrande åtgärder
Upprustning av GCM-passager
Stadslik utformning och gestaltning av
väg 646 genom Brunn
Cirkulationsplats i korsning 646Näsuddsvägen/Entreprenadvägen
Vägräcken
Täta diken med uppsamlings-/
fördröjningsmagasin
Vänstersvängfält i Rosenlund
Då denna åtgärdsvalsstudie i stor utsträckning utrett åtgärder för förbättrat vattenskydd och ökad
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trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, resulterar åtgärderna i positiv måluppfyllelse på någon av,
eller båda aspekterna.
Åtgärdspaketet bedöms bidra till uppfyllelse av de transportpolitiska målen genom att främst skapa ett
transportsystem med god trafiksäkerhet för såväl trafik på statliga vägnätet som de oskyddade
trafikanterna. Tillgänglighet och kvalitet förbättras marginellt genom förbättrade anslutningar för
vägnätet och ett mer sammanhängande GC-vägnät. Åtgärder som främjar gång-, cykel- och
kollektivtrafik bidrar till att göra transportsystemet mer hållbart och jämställt. Dessa bidrar också till
uppfyllelse av folkhälsomålen.
Viss negativ påverkan på vägens närmaste omgivning till följd av fysiska åtgärder bedöms vägas upp av
tydlig positiv måluppfyllelse avseende förbättrat vattenskydd, vilket skapar förutsättningar för
grundvatten av hög kvalitet (miljömål), trygg dricksvattenförsörjning (folkhälsomål) och hushållning
med grundvattnet (lokalt mål).
Åtgärdspaketet bedöms inte bidra till att trafikmängderna ökar ytterligare i jämförelse med
referensalternativet, då kapaciteten på det statliga vägnätet i utredningsområdet bibehålls i stort, och
minskar marginellt på enskilda platser. Detta bidrar till uppfyllelse av transportpolitiska målet om
hållbara transporter samt uppfyllelse av klimatmålen. Även mål kring god bebyggd miljö gynnas, då
bullerstörningar och luftföroreningshalter inte bedöms öka till följd av åtgärdernas genomförande.
Påverkan på artrika vägkanter bedöms vara marginell sett till hela åtgärdspaketet, men måste beaktas
vid projektering av fysiska åtgärder som tar omgivande mark i anspråk.
Samlad effektbedömning (SEB)
En samlad effektbedömning har genomförts för samtliga ovanstående åtgärder sammanslagna till ett
åtgärdspaket. Bedömningen är gjord ur ett mer övergripande, regionalt och transportpolitiskt
perspektiv jämfört med värderingen mot åtgärdsvalsstudiens mål. I tabellen nedan presenteras de
effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen. I denna SEB har dock inga monetära
värderingar genomförts, utan bedömningen har gjorts på kvalitativ nivå.

Effekt

Bedömning av påverkan

Motivering

Försumbar

Begränsade åtgärder på befintlig vägsträckning
innebär ingen större förändring i trafikarbetet som
ger upphov till ökade växthusgasutsläpp

Försumbar

Begränsade åtgärder på befintlig vägsträckning
innebär ingen större förändring i trafikarbetet som
påverkar luftföroreningar eller bullernivåer

Landskap

Negativ

Negativa effekter – viss barriärverkan till följd av
uppsättning av räcken samt visst intrång i vägens
omgivning. Ökad grad av stadsutformning i Brunn
ger dock positiva värden till tätortsmiljön

Resenärer

Försumbar

Klimat

Hälsa

Marginellt positiv effekt i och med förbättrad
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
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Effekt

Bedömning av påverkan

Motivering

Försumbar

Begränsade åtgärder på befintlig vägsträckning
innebär ingen större förändring av framkomlighet
eller tillförlitlighet för lastbilstrafik

Försumbar

Begränsade åtgärder på befintlig vägsträckning
innebär ingen större förändring av framkomlighet
eller tillförlitlighet för busstrafik, små insatser som
främjar kollektivtrafikresande

Trafiksäkerhet

Positiv

Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
och vägtrafik

Övrigt vattenskydd

Positiv

Godstransporter

Persontransportföretag

Sammanlagt

Positiv

Förbättrat vattenskydd
Tydliga positiva effekter på trafiksäkerhet och
vattenskydd bedöms överväga övriga små negativa
effekter

Fördelningsanalysen i SEB:en visar på att lokala intressen, främst grundvattenskyddet och
trafiksäkerheten gynnas i första hand. GC-trafik gynnas framför bil till följd av förbättrade passager
och åtgärder som medför sänkt hastighet, vilket främjar gång och cykel som färdmedel. Barn och unga
gynnas särskilt av denna åtgärd.
Den transportpolitiska målanalysen visar på sammanlagt positivt bidrag till funktionsmålet. Bidraget
till de olika aspekterna av hänsynsmålet varierar mellan både positivt och negativt, men stärkning av
vattenskydd och ökad trafiksäkerhet bedöms sammanlagt tydligt överväga parametrarna med negativt
bidrag.
Den sammanlagda åtgärdskostnaden för det i SEB:en bedömda åtgärdspaketet uppgår till ca 30
miljoner kronor i prisnivå 2014.
Påverkan på riskbilden
Den genomförda riskanalysen för Ingarö
grundvattentäkt har konstaterat att vissa
riskreducerande åtgärder av förebyggande
karaktär kan vara motiverade i syfte att reducera
riskklassen för studerade vägsträckor till nivå 1,
se avsnitt 4.3. Behov av åtgärder framgår även
tydligare med hänsyn till förväntade ökade
trafikmängder på statliga vägnätet i framtiden.
Riskanalysmetodiken ger resultat i nedanstående
tabell för referensalternativet för år 2040, d.v.s.
Figur 12. Översikt av studerade vägavsnitt i riskanalysen.
att trafikmängderna ökar enligt gällande
basprognosen (se avsnitt 4.1), men att inga åtgärder genomförs. De olika vägavsnitten
överensstämmer med uppdelningen i figur 5 i avsnitt 4.3, men ges även i figur 12 för att underlätta
orienteringen.
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Dagens ÅDT (tung trafik)
Vägavsnitt

ÅDT (tung trafik) år 2040

Sannolikhetsklass

Konsekvensklassa

Riskklass

Sannolikhetsklass

Konsekvensklass

Riskklass

A

2

4

2

2

4

2

A2

1

2

1

2

2

1

B

2

4

2

2

4

2

C

2

4

2

3

4

3

C2

1

4

2

1

4

2

C3

1

4

2

1

4

2

1

3

1

2

3

2

D
aEftersom värdet på

vattentäkten är konstant, är angivna nivån på konsekvensklassen i samtliga fall lika med nivån på

sårbarhetsklassen (se avsnitt 4.3 samt rapporten för riskanalys för förklaringar).

Åtgärder ska i stort reducera riskklassen till nivå 1 med hänsyn till framtida trafikmängder. Följande
åtgärder och deras inverkan på riskklassen ger tydligast bidrag:
•

•

•

•

•

Vägräcken och täta diken med uppsamlings-/fördröjningsmagasin på föreslagna sträckor
bedöms tillsammans kunna ge en minskning av sårbarhetsklass till högst nivå 2 för samtliga
berörda vägavsnitt. Det ger en minskning av konsekvensklass för avsnitt B och C till nivå 2,
vilket i sin tur reducerar riskklassen till nivå 1. Dessa sträckor bedöms vara viktigast ur
vattenskyddsperspektiv och kräver därför riktade vattenskyddsåtgärder.
Åtgärden stadslik utformning/gestaltning av väg 646 genom Brunn samt åtgärder som medför
hastighetsdämpande effekter för fordonstrafik på vägavsnitt A bedöms ge en tillräckligt låg
sannolikhet för olycka, även om trafikmängderna ökar. Särskilda vattenskyddsåtgärder är
därmed inte motiverade, men frågan ska beaktas i projekteringsskedet, då det är troligt att
nuvarande dagvattenavledningssystemet kommer att påverkas i viss utsträckning.
Sannolikheten för olycka på vägavsnitten C2 och C3 är mycket låg till följd av de låga
trafikmängderna på väg 652. De enda motiverade vattenskyddsåtgärderna blir därmed
uppsättning av vägräcken på del av vägavsnitt C2 i Rosenlund samt komplettering med system
för dagvattenavledning på samma del.
Även på vägavsnitt D bedöms sannolikheten för olycka vara betydligt lägre än för avsnitten B
och C. Vägavsnitt D går dessutom inte igenom själva grundvattentäkten, och avståndet till
närmaste dricksvattenbrunn är stort. Sammanlagt bedöms inte behov finnas för riktade
vattenskyddsåtgärder.
Åtgärderna avseende utredning över ansvarsfördelning vid olycka samt framtagande av
beredskaps- och insatsplan bedöms ge en möjlig reducering av sårbarhetsklass till följd av att
räddningsinsatser kan genomföras snabbare och effektivare. Denna effekt är dock svår att
kvantifiera. Antaget att reducering av sårbarhetsklass (och därmed även konsekvensklass) sker
med 1 steg för samtliga vägavsnitt till följd av åtgärden, finns förutsättningar att sträckorna A,
C2, C3 och D kan reduceras till riskklass 1 i riskmatrisen (och inte enbart genom bedömning).
Detta förutsätter dock att även övriga ovan nämnda åtgärder genomförs.

Komplett sammanställning av åtgärdernas påverkan på risken för de olika vägavsnitten återfinns i
bilaga 4. Även åtgärder som syftar på ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt ökad
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tillgänglighet/trafiksäkerhet för fordonstrafik ger en viss påverkan på vattenskyddet genom
hastighetssänkande effekter.
Samtliga bedömningar av sannolikhet för olycka med utsläpp, konsekvensen av densamma och
sårbarheten för täkten ska betraktas med försiktighet, då kvalitativa bedömningar hos upprättaren av
riskanalysen ingår i samtliga parametrar. Riskanalysmetodiken är dock i detta tidiga skede ett lämpligt
verktyg för att indikera behov av åtgärder samt deras effekter för vattenskyddet. I nästa skede, vid
projektering av åtgärder, bör fördjupade analyser göras för att säkerställa de inledande
bedömningarnas giltighet på respektive plats eller sträcka. Det kan t.ex. handla om
markundersökningar av vägens omgivning för att kontrollera bedömningen av sträckans sårbarhet,
eller uppdaterade trafikmätningar för att säkerställa att sannolikhetsbedömningen är aktuell.
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7. Förslag till inriktning och fortsatt arbete
Åtgärdspaketet innehållande de åtgärder som redovisas och bedöms i avsnitt 6.3-6.6 bedöms kunna
rekommenderas som resultat av denna åtgärdsvalsstudie. Detta avsnitt redovisar en sammanfattning
av inriktningen för fortsatt arbete. Efter åtgärdsvalsstudiens slut avser deltagande parterna upprätta
en handlingsplan för genomförande av åtgärderna med tillhörande formell avsiktsförklaring.

7.1. Övergripande inriktning
Åtgärdsförslagen har formats utifrån de främsta problemställningarna som funnits för denna
åtgärdsvalsstudie – vattenskydd, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Genom att studera olika lösningar
inom hela fyrstegsprincipen har ett stort antal åtgärder kunnat identifieras. Dessa hanterades vidare
genom bedömning av effekter, kostnader, måluppfyllelse mot både åtgärdsvalsstudiens mål och de
övergripande nationella, regionala och kommunala målen. Hänsyn togs till såväl teknisk som
resursmässig genomförbarhet. Även pågående eller planerat arbete med motsvarande åtgärder från
någon av aktörerna vägdes in. Den övergripande inriktningen för fortsatt arbete bör vara
genomförande av åtgärdspaketet enligt handlingsplanen.
En viktig aspekt som överordnar åtgärdspaketet är den pågående och framtida kommunala
planeringen, både för Ingarö i stort och i respektive detaljplanearbete. Värmdö kommun har ett stort
ansvar att den tillkommande bebyggelsen, oavsett typ, inte förstärker de brister som identifierats i
dagsläget, bl.a. vattenskyddet, trafiksäkerheten och miljön. Exploateringen måste också ske samordnat
med åtgärder i vägnätet, och beredskap måste finnas för dessa genom att problematiken belyses i tidigt
skede, så att objekten kan ingå i t.ex. regionala åtgärdsplaner.

7.2. Rekommenderade åtgärder och ansvar för genomförande
Utifrån förutsättningarna för respektive åtgärd som beskrivits i avsnitt 6.3 har ansvar fördelats mellan
de fyra parterna Trafikverket, Värmdö kommun, Storstockholms brandförsvar (SSBF) och SLL.
Utfallet redovisas nedan. Varje åtgärd har erhållit en mottagare, främst i syfte att säkerställa framdrift
i genomförandet efter åtgärdsvalsstudiens slut. De specifika förslagen till åtaganden redovisas i
handlingsplanen.
Åtgärd

Huvudansvar

Medverkan

Mobility Management-åtgärder

Värmdö kommun

SLL avseende kollektivtrafik

Utredning över ansvarsfördelning vid
olycka

Värmdö kommun

Trafikverket, SSBF

Beredskaps- och insatsplan

Värmdö kommun

Trafikverket, SSBF

Siktförbättrande åtgärder

Trafikverket

Upprustning av GCM-passager

Trafikverket

Värmdö kommun avseende GCanslutningar; SLL avseende
utformning ur bussens perspektiv.

Stadslik utformning och gestaltning av
väg 646 genom Brunn

Trafikverket

Värmdö kommun, SLL avseende
utformning ur bussens perspektiv.

42 (56)

Åtgärd

Huvudansvar

Medverkan

Cirkulationsplats i korsning 646Näsuddsvägen/Entreprenadvägen

Trafikverket

Värmdö kommun avseende väg- och
GC-anslutningar; SLL avseende
utformning ur bussens perspektiv.

Vägräcken

Trafikverket

Ev. Värmdö kommun för samordning
av dagvattenåtgärder

Täta diken med uppsamlings-/
fördröjningsmagasin

Trafikverket

Ev. Värmdö kommun för samordning
av dagvattenåtgärder

Vänstersvängfält i Rosenlund

Trafikverket

Ev. Värmdö kommun för samordning
av GC-anslutningar

7.3. Fortsatt arbete
Fortsatt arbete med utredning, planering och genomförande av åtgärderna ska spegla den
fyrstegsprincip som är vägledande i åtgärdsvalsstudiesammanhang. Åtgärder som syftar till att
påverka efterfrågan på resor, resvanor och val av färdmedel ska ha en hög prioriteringsgrad. Större
fysiska åtgärder kräver initiering av en planläggningsprocess, särskilt för åtgärder som genomförs
inom vattenskyddsområdet för vilka beslut om betydande miljöpåverkan kan antas fattas av
Länsstyrelsen.
I den handlingsplan som följer åtgärdsvalsstudien redovisas beroenden mellan åtgärderna och förslag
till tidplan för deras genomförande. Oavsett typ av åtgärd, krävs en stor grad av samverkan mellan
deltagande parterna för att genomföra åtgärderna på ett effektivt sätt med en hög samhällsekonomisk
nytta. I avsiktsförklaringen regleras nödvändiga villkor, så som exempelvis politiska beslut hos
respektive part och beslut om finansiering.
Prioritering av åtgärdernas genomförande
Som underlag till kommande handlingsplan föreslås följande en grov prioriteringsordning för
genomförande av rekommenderade åtgärder samt huvudansvarig organisation eller del i
organisationen:
1.

Vattenskyddsåtgärder: vägräcken och täta diken (Trafikverket, nationellt åtgärdsområde
Miljö); utredning över ansvarsfördelning samt framtagande av beredskaps- och insatsplan
(samtliga inblandade parter); siktförbättrande åtgärder (förslagsvis Trafikverket, Underhåll).
2. Mobility management-åtgärder (Värmdö kommun).
3. Upprustning av GCM-passager och upprustning av väg 646 genom centrala Brunn för mer
stadslik utformning och gestaltning – samarbete och ev. samfinansiering av åtgärder mellan
Trafikverket (åtgärdsområde Trafiksäkerhet) och Värmdö kommun.
4. Cirkulationsplats i korsningen med Näsuddsvägen/Entreprenadvägen (Trafikverket) och
vänstersvängfält i Rosenlund (Trafikverket), dessa åtgärder behövs på längre sikt i takt med
den förväntade trafikökningen och kommande exploateringar. Finansiering genom
åtgärdsområden inom regionala planer. Eventuellt behövs framtagande av vägplan för dessa
åtgärder.
Samtliga åtgärdernas genomförande är även beroende av prioriteringen gentemot övriga objekt i länet
och nationellt.
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Bilaga 1
Deltagare på workshopar i åtgärdsvalsstudien
Workshop 1
•
•
•
•
•
•

Strategisk planerare, Värmdö kommun
Gruppchef VA, Värmdö kommun
Trafikingenjör, Trafikverket
Vattenspecialist, Trafikverket
Enhetschef Värmdö, Storstockholms brandförsvar
Projektledare, Trafikverket

Representanter för Stockholm läns landstings trafikförvaltning var inbjudna till workshopen, men
hade ingen möjlighet att medverka. Dessa har dock fått en fullständig dokumentation av workshopen
och givits möjlighet att lämna sina kommentarer på resultaten och komplettera samtliga ingående
moment. Även Länsstyrelsen i Stockholms län har löpande underrättas om projektets framfart och
varit i löpande kontakt med arbetsgruppen, dock utan att delta i workshopar.
Trafikverkets projektledare har under åtgärdsvalsstudien löpande haft stöd av specialister inom
trafiksäkerhet, trafikmiljö, tillgänglighet, miljö samt vattenskydd. Även representanter för
underhållenheten och samhällsplanerare medverkade med sina synpunkter och
granskningskommentarer.
Workshop 2
•
•
•
•

Strategisk planerare, Värmdö kommun
VA och renhållningschef, Värmdö kommun
Vattenspecialist, Trafikverket
Projektledare, Trafikverket

Representanter för Stockholm läns landstings trafikförvaltning samt Storstockholms brandförsvar var
inbjudna till workshopen, men hade ingen möjlighet att medverka. Dessa har dock fått en fullständig
dokumentation av workshopen och givits möjlighet att lämna sina kommentarer på resultaten och
komplettera samtliga ingående moment.
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Bilaga 2
Förklaringar till den gemensamma problembilden för åtgärdsvalsstudien. Rubriksiffrorna nedan
motsvarar siffrorna i figuren.

Vattenskyddsområde
Den övergripande problemställningen i denna åtgärdsvalsstudie utgörs av risken för skadlig inverkan
på Ingarö grundvattentäkt. Sedan 2012 finns ett beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län om
vattenskyddsområde som reglerar potentiell påverkan på täkten. Vattenskyddsområdet är indelat i
primär och sekundär skyddszon, där väg 646 till en del går igenom den primära, d.v.s. den mest
sårbara zonen.
Trafik på väg 646 och anslutande vägar där Trafikverket är väghållare utgör en av riskerna för
grundvattentäkten. En olycka med farligt gods eller ett tungt fordon med större mängd bränsle i
tanken kan få allvarliga konsekvenser för dricksvattenförsörjningen på Ingarö och Värmdö kommun.
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Vägens närmaste omgivning, såsom exempelvis vägdiken, håller en varierande standard med avseende
på begränsning av spridning av föroreningar, men generellt bedöms det befintliga skyddet som
otillräckligt.
Eftersom problematiken kring vattenskydd i sig är drivande för åtgärdsvalsstudien, ingår den som
övergripande frågeställning till den gemensamma problembilden och tas ej upp under en egen rubrik
nedan.
1. Tillgänglighet tvärs väg 646 för GCM-trafik
Brister:


Det saknas trafiksäkra passager för fotgängare, cyklister och mopeder tvärs väg 646 på i
princip hela sträckan. Passager sker på övergångsställen och GCM-passager utan att det finns
hastighetsdämpande åtgärder. Övergångsställen finns på sträckorna med 30/50 km/h och
passagerna på 50- och 70-sträckorna,



Den enda planskilda passagen finns i form av en GC-port i höjd med Brunns skola. Standarden
är dock bristande – den fria höjden är låg och bredden är liten, dessutom saknas belysning.

Funktioner:


Trafiksäkra tvärkopplingar är önskvärda för att främja rörelse till fots och med cykel och
eliminera behovet av korta lokala resor med bil. Även möjligheter att korsa vägen på ett säkert
sätt i anslutning till busshållplatser behövs för att främst unga och äldre ska kunna använda
kollektivtrafiken för att ta sig till och från olika aktiviteter.

2. ATK
Kvalitet:


Sedan januari 2015 finns ett beslut om uppsättning av 5 st. trafiksäkerhetskameror (ATK)
inom åtgärdsvalsstudiens avgränsningsområde. Dessa förväntas bidra till ökad trafiksäkerhet
på delar av väg 646 där särskilt oskyddade trafikanter är utsatta för fara.

3. Väg 646
Funktion:


Väg 646 genom Brunn utgör den enda infarten till Ingarö och har inom åtgärdsvalsstudiens
avgränsningsområde flera funktioner – både som genomfartsled och som en länk mellan
viktiga målpunkter i området. Även anslutande vägar 651 och 653 har liknande funktion, men
är dock mindre trafikerade.

Brister:


Vägens utformning och omgivning speglar inte de många och långa särskilda
hastighetsbegränsningarna (30 och 50 km/h) i förhållande till bashastigheten 70 km/h
utanför tättbebyggt område.
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Hastighetsöverträdelser är vanligt förekommande, även där vägen passerar tättbebyggda
områden.

4. Befintlig bebyggelse i Brunn
Kvalitet:


Både Brunns norra och södra delar innehåller en småskalig och naturnära bebyggelse i form
av villor, radhus och mindre flerfamiljshus. Avstånden till service och kollektivtrafik i centrala
Brunn är relativt korta, och inom 2 km avstånd finns även skola och idrottsanläggning.

5. Stadsutveckling i Brunn C
Kvalitet:


Pågående detaljplanearbete för 80-100 bostäder samt ca 500 m2 närservice i form av handel
och verksamheter. Platsen som tidigare använts för bygghandel samt som återvinningscentral
planeras att omvandlas till en förhållandevis tätbebyggd stadsdel med goda
stadsbyggnadskvaliteter. Totalt i Brunns centrum planeras på längre sikt för 300-400
lägenheter.

6. Cirkulationsplats i Brunn
Kvalitet:


I jämförelse med övriga korsningar inom åtgärdsvalsstudiens utredningsområde utgör
cirkulationsplatsen en naturlig hastighetsdämpande åtgärd. Kvaliteten ligger i en ökad
trafiksäkerhet för främst de oskyddade trafikanterna som rör sig till och från Brunns centrum
och korsar väg 646.

7. Idrott och spontanlek
Kvalitet:


Ingarö IP är den enda idrottsplatsen på Ingarö och är en viktig målpunkt för barn och unga.
Anläggningen rymmer 2 st. fotbollsplaner, friidrottsbanor, yta för lek/spontanidrott samt
Ingarö IF:s klubbhus.

Brist:


De flesta resorna till Ingarö IP sker idag med bil.

8. Brunns skola och Fågelviks skola
Funktion:


Brunns skola är den enda kommunala grundskolan på Ingarö, med plats för mer än 600
elever. Fågelviks skola rymmer åtta klasser i årskurserna F-3.
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Brist:


Lämning och hämtning av elever till och från skolorna sker ofta med bil, då skolorna ligger
placerade bekvämt intill väg 646. Få elever går, cyklar eller åker buss.

9. Busshållplatser utanför tätbebyggt område
Brist:


Busshållplatserna utanför Brunns tätort håller en låg standard och innebär
trafiksäkerhetsproblem i samband med att bussen stannar till, både för resenärerna och för
den övriga trafiken på vägen.

10. Grustag
Brist:


Grustaget omfattar en stor yta utan vegetation, vilket innebär att vatten som infiltreras i denna
inte kan fördröjas eller renas, utan har i princip direktkontakt med grundvattentäkten.

11. GCM-vägar
Brister:


Ingen GCM-väg längs vägar 646 och 653 öster om Återvall.



Ingen GCM-väg längs väg 651 i höjd med Vidsjön och söderut mot Mörtviken.

12. Badplatser
Kvalitet:


Återvallsträsket är en välbesökt badsjö med flertalet badplatser.

13. Naturvärden
Kvalitet:


Långviksträsk naturreservat består av ett stort orört myr- och skogsområde på södra Ingarö.
Reservatet ingår i Natura 2000-nätverket. Även området norr om reservatet, som sträcker sig
till åtgärdsvalsstudiens avgränsningsområde, är viktigt för rekreation och friluftsliv, bl.a. finns
här ett antal vandringsleder.

Generella kvaliteter, brister och funktioner
Insatsberedskap och beredskapsplan:
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Avsaknad av gemensam beredskapsplan mellan Värmdö kommun och SSBF riskerar att
försena och begränsa insatsen i händelse av olycka, vilket kan leda till allvarlig skada på
grundvattentäkten.

Samordning och gemensam planering:


Ökad grad av samordning av dagvattenhantering mellan befintlig bebyggelse, kommande
exploatering samt väg 646 är önskvärda för att uppnå ett effektivt grundvattenskydd.

Kontroll att vattenskyddsområdets föreskrifter efterföljs:


Det förekommer incidenter på bl.a. byggplatser i samband med arbeten inom
vattenskyddsområdets avgränsning, som innebär en risk för skadlig inverkan på
grundvattentäkten.

Platsbrist för åtgärder:


Det är svårt att finna ytor för dagvattenhantering där de behövs som mest, t.ex. längs väg 646 i
Brunns tätort.

Fördelning av ansvar vid olycka:


I händelse av olycka har SSBF en begränsad uppgift och mandat att genomföra
räddningsinsatsen med avseende på potentiell kontaminering av grundvattnet i samband med
olycka. Vidare behöver ansvaret klargöras mellan Värmdö kommun och berörda markägare
där olyckan sker.

Utbyggnad av kommunalt VA-nät:


I Värmdö kommun pågår en omfattande utbyggnad av kommunalt VA-nät. På Ingarö gäller
det områdena i östra Brunn, Gröndal och Enkärret. VA-nätet ersätter i stor utsträckning de
enskilda avloppen och minskar risken för negativ påverkan på grundvattnet.

Övriga noteringar
Följande objekt inom åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsningsområde har noterats på
workshopen, dock utan att direkt relatera till projektets huvudsakliga syfte. Objekten kommer att tas i
beaktning vid åtgärdsutredningar i de fall, där de riskerar att påverkas.


Sundet som förbinder Baggensfjärden med Östersjön genom Fladen är en viktig och
vältrafikerad farled för fritidsbåtstrafik i Nacka och Värmdö kommuner.



Ingarö golfklubb är en välbesökt anläggning med 2 st. 18-hålsbanor, restaurang m.m.
Bibehållen god tillgänglighet till golfklubben är en funktion som ska säkerställas.
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Bilaga 3
Nedan presenteras åtgärder som valts bort under projektets gång med tillhörande motivering.
Åtgärd

Motivering

Nationell vägledning för utformning av
skyddsåtgärder kring statliga vägar i
vattenskyddsområden

Kan ej hanteras i åtgärdsvalsstudien, utan är en större
fråga för främst Trafikverket. Sådan vägledning kommer
till en del att inkluderas i kommande version av
handledningen för yt- och grundvattenskydd.

ATK

Färskt beslut (2015) finns redan för uppsättning av ATK
längs väg 646, inga ytterligare är planerade.

Införande av miljözon (t.ex. förbud för
trafik med tunga fordon)

Bedöms omöjligt att genomföra i praktiken, då alternativa
färdvägar saknas.

Fler
infartsparkeringar/pendlarparkeringar

Nyanlagd infartsparkering/pendlarparkering finns vid
korsningen väg 646-Näsuddsvägen. Avstånd till busshpl
är 100 m (Näsuddsvägen) och till Brunn C 500-700 m.
Ingen plats bedöms finnas för ny parkering som är
närmare den viktiga mål-/bytespunkten Brunn C än den
befintliga, därmed avskrivs åtgärden.

Öka turtätheten för direktbussar (även
utanför rusning)

X-bussarna går även utanför rusningstid, och ger
sammanlagt en ganska tät trafik, dock från Brunn C. Svårt
att motivera för utökning för SL om resandeunderlaget
inte ökar kraftigt p.g.a. exempelvis exploatering. Då
förtätning till största del förväntas i Brunn C, bedöms det
där som nämnt finnas tillräcklig täckning med
direktbussar.

Planskilda
korsningar/utfarter/passage

Förknippat med stora kostnader, det finns få/inga
naturliga höjdskillnader att utnyttja, vilket kräver
ytterligare högre kostnader samt stort markanspråk. GCpassage med långa ramper risker att utnyttjas dåligt och
leda till att passage ändå sker i plan på olämpliga platser. I
centrala Brunn bedöms planskilda GC-passager vara i
princip omöjliga att få till p.g.a. platsbrist. Även stora
intrång och risker för grundvattnet i byggskedet. Svårt att
leda om trafik i byggskedet av planskilda passager, då
alternativa vägar saknas.

Hastighetsöversyn

Mål om bibehållen restid borttaget – åtgärd ej längre
relevant då studien generellt sätter trafiksäkerhet och
vattenskydd i fokus på bekostnad av restiden.
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Vägräcke på sträckan mellan
Ingaröbron-Brunn där berg finns i
kurvor i säkerhetszonen

Delsträcka ligger inte inom vattenskyddsområdet. ATK
bedöms ge förbättrad hastighetsefterlevnad på aktuella
platsen och reducera risken för trafikolycka.

Dagvattenutredning

Utredning för hela kommunen (eller hela
vattenskyddsområdet) bör företas av kommunen. ÅVS:en
hanterar tänkbara lösningar endast kopplat till det statliga
vägnätet.

Samordnad planering (med fokus på
grundvattenskydd)

Löpande samordning mellan Trafikverket och Värmdö
kommun är etablerad och anses vara fungerande. Andra
samordningsåtgärder hanteras som separata åtgärder i
ÅVS:en.

Avledning/hantering av dagvatten i
Brunn genom kantsten, brunnar och
ledningar

Dagens utformning med avledning via diken till
dagvattendammarna öster om Brunn bedöms fungera
tillfredsställande ur ett tekniskt perspektiv. Däremot krävs
fördjupad utredning om Trafikverkets rätt om att använda
dikena i dagens läge. Frågan hanteras utanför ÅVS:en, där
Trafikverkets ställningstagande är att Värmdö kommun
har möjlighet att ta ut en VA-taxa i enlighet med
vattentjänstlagen. I fråga om nya dagvattenlösningar
(d.v.s. ej fallet i centrala Brunn) är avledning av dagvatten
till befintliga eller nya kommunala anläggningar tänkbar
från Trafikverkets perspektiv där det bedöms nödvändigt.

Alternativ väg för tunga fordon

Bedöms omöjligt att genomföra i praktiken. Väg 651 är en
möjlig rundledningsväg förbi vattenskyddsområdet, men
har en betydligt lägre standard än 646. Väg 646 kommer
även i fortsättningen behöva användas för busstrafik samt
för tung trafik till lokala målpunkter inom
vattenskyddsområdet. Riskanalysens resultat tyder inte
heller på behovet av begränsning eller eliminering av
trafik, utan hantering av konsekvenserna av eventuella
olyckor.

GC-åtgärder på Ingaröbron
(räcke/målning av mittlinje på GCväg)

Inget utrymme bedömds finnas för vägräcke, dessutom
dyr åtgärd i förhållande till nyttan. Målning av mittlinje på
GC-vägen på bron förväntas inte ge någon effekt.

Breddning av väg 646, kurvrätning
m.fl. större åtgärder

Ej nödvändigt i syfte att öka kapaciteten. Med förbättrad
standard på vägen (t.ex. bred vägren, rätare kurvor) kan
medelhastigheten förväntas öka, vilket inte är en önskvärd
effekt med hänsyn till vattenskyddsaspekten.

Upprustning av befintlig GC-port i
Brunn

Låg måluppfyllelse i förhållande till kostnaden, då
utformningen från start är bristfällig. Ev. åtgärd passar
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bättre i Värmdö kommuns arbete med utveckling av GCvägnätet på Ingarö.
Upprustning av busshållplatser

Inte prioriterat av deltagande parterna, busshpl med flest
påstigande har redan rustats upp.

GC-väg mellan Enkärret-Gröndal

Åtgärden anknyter inte tillräckligt tydligt till
problembilden eller ÅVS:ens mål i förhållande till sin
bedömda kostnad och efterfrågan.

Övervakningskamera som bevakar
olycka

Liknande lösningar finns ej, oprövad metod.

Recipientkontroll m.a.p. vattenkvalitet

En åtgärd som främst kontrollerar påverkan från
dagvatten. Då denna påverkan bedöms vara låg, anses inte
behovet finnas att föreslå åtgärden i ÅVS:en, utan bör
hanteras separat av kommunen vid behov.

Utplacering av behållare med
absorbentmaterial

Behovet bör fastställas i samband med beredskapsplan –
att en av parterna lagerhåller och vid behov
tillhandahåller större mängder absorbentmaterial i
händelse av en olycka med utsläpp, som inte kan
begränsas på plats av räddningstjänsten med medtagna
mängder.

Kontroll av efterlevnad av
föreskrifterna för vattentäkten (vid
byggnation och drift, både väg och
exploatering/bebyggelse)

Inkluderas inom ÅVS:en i främst steg 3-åtgärder som
innebär risk för påverkan på vattentäkten i byggskedet.

Upphöjda GCM- passager utanför
Brunn (avser övriga passager än de
föreslagna i åtgärden)

Bedöms inte behövas, då mängden GCM-trafik som
nyttjar dessa bedöms vara låg.

Vägräcken på längre sträckor av väg
651 och 652

Sannolikheten för olycka på dessa vägavsnitt bedöms vara
för låg till följd av låg ÅDT, åtgärden ej motiverad.

Vänstersvängfält i korsningar mellan
väg 646-väg 652 i Återvall samt mellan
väg 646-väg 653

För låg ÅDT och för låg andel svängande trafik för att
motivera åtgärden.

Grundvattenbrunnar för hantering av
svåraste konsekvenser av olycka med
utsläpp

Bedöms kunna borras efter att olycka inträffat, då
flödestider till dricksvattenbrunn beräknas vara långa
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Bilaga 4
Nedan redovisas en kvalitativ bedömning av den riskreducerande grad som åtgärderna medför enligt
metodiken för riskanalys för yt- och grundvattenskydd. Hänvisning görs i förekommande fall till
vägavsnitt i figur 5.
Åtgärd

Påverkan på
sannolikhet för
olycka

Påverkan på
konsekvens av en
olycka

Marginell
reducering av
sannolikhet för
samtliga vägavsnitt

Ingen påverkan

Ingen ändring
av riskklass

Ingen påverkan

Reducering av
sårbarhetsklass upp
till 1 steg för alla
vägavsnitt =>
reducering av
konsekvensklass med
upp till 1 steg

Möjlig minskad
riskklass 1 steg
för vägavsnitt
C2 och C3,
ändring inom
samma nivå för
övriga

Siktförbättrande åtgärder

Marginell
reducering av
sannolikhet för
vägavsnitt A2, B
och C

Ingen påverkan

Ingen ändring
av riskklass

Upprustning av GCM-passager

Marginell
reducering av
sannolikhet för
vägavsnitt A2, B
och C

Ingen påverkan

Ingen ändring
av riskklass

Stadslik utformning och
gestaltning av väg 646 genom
Brunn

Marginell
reducering av
sannolikhet för
vägavsnitten A och
A2

Ingen påverkan

Ingen ändring
av riskklass

Cirkulationsplats i korsning 646Näsuddsvägen/Entreprenadvägen

Marginell
reducering av
sannolikhet för
vägavsnitt A2

Ingen påverkan

Ingen ändring
av riskklass

Marginell
reducering av

Minskning av
sårbarhetsklass till 1-

Minskad
riskklass från 2

Mobility Management-åtgärder

Utredning över ansvarsfördelning
vid olycka

Beredskaps- och insatsplan

Vägräcken

Påverkan på
risk
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sannolikhet för
samtliga berörda
vägavsnitt

2 för samtliga
berörda vägavsnitt

till 1 för åtgärder
med riskklass 2

Täta diken med uppsamlings-/
fördröjningsmagasin

Marginell
reducering av
sannolikhet för
samtliga berörda
vägavsnitt

Minskning av
sårbarhetsklass till 12 för samtliga
berörda vägavsnitt

Minskad
riskklass från 2
till 1 för åtgärder
med riskklass 2,
ändring inom
samma nivå för
övriga

Vänstersvängfält i Rosenlund

Marginell
reducering av
sannolikhet för
vägavsnitt A2

Ingen påverkan

Ingen ändring
av riskklass

