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Förord
Trafikverket har i samarbete med Stockholm Vatten AB samt Södertälje-, Salem- och Botkyrka kom-
mun genomfört en åtgärdsvalsstudie avseende vattenskydd för Bornsjön. 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 Stockholm, Rädd-
ningstjänsten (Södertörns brandförsvarsförbund) och Naturvårdsverket har varit involverade i proces-
sen. Arbetet med åtgärdsvalsstudien har stöttats av konsulter från VAP VA-Projekt AB.
 
I Trafikverkets nationella kartläggning av konfliktpunkter mellan statlig infrastruktur och vatten-
skyddsområden pekades Bornsjön ut som ett område för vidare utredning. En riskanalys genomfördes 
2015 för att bedöma vilken risk infrastrukturen runt Bornsjön utgör för ytvattentäkten. Riskanalysen 
visade på en förhöjd risk vilket ledde till att denna åtgärdsvalsstudie initierades. I arbetet har även 
andra risker än infrastruktur och trafik beaktats. 

Åtgärdsvalsstudien rekommenderar ett åtgärdspaket innehållande åtgärder inom hela spannet av steg 
1- 4-åtgärder. Åtgärderna rekommenderas att genomföras i sin helhet och bedöms då medföra ett gott 
vattenskydd utifrån dagens trafikmängder. 

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.

Peter Huledal      Melissa Denbaum
Enhetschef Utredning     Projektledare Utredning
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Sammanfattning
I egenskap av verksamhetsutövare så ansvarar Trafikverket för skydd av allt vatten som kan påverkas av 
myndighetens anläggningar. Myndigheten har även ett ansvar för kunskapsuppbyggnad kopplat till dessa 
frågor. Aktuell åtgärdsvalsstudie (ÅVS) syftar till att föreslå åtgärder för att minska den omgivande väg-
trafikens påverkan på ytvattenförekomsten Bornsjön, som är belägen ett par mil sydväst om Stockholm.

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har pågått under sommaren-hösten 2016 med Trafikverket, Stockholm 
Vatten AB, berörda kommuner, Södertörns brandförsvarsförbund, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. 
Processen har bedrivits via arbetsgruppsmöten och workshops där problemformuleringar, målbilder och 
förslag till lösningar gemensamt arbetats fram.

Bornsjön utgör reservvattentäkt till Mälaren, som är Stockholms läns huvudvattentäkt. Vid en händelse 
av akut förorening av Mälaren ska Stockholms dricksvattenförsörjning istället säkras från reservvatten-
täkter, där Bornsjön är den enda betydande resursen. Sjön utgör därför en mycket viktig samhällsfunk-
tion och skyddet av sjön är en prioriterad fråga. Det omgivande vägnätet utgör på olika sätt en risk för 
vattentäkten. Väg E4 förbi Bornsjön är en av landets mest trafikerade och utgör en mycket viktig länk i 
Stockholm läns transportsystem. Utöver E4 finns även ett lokalt vägsystem som inte är lika hårt trafike-
rat, men som tidvis kan få stora trafikflöden då det nyttjas som omledningsväg vid störningar på E4. 

Åtgärdsvalsstudien är geografiskt begränsad av Bornsjöns avrinningsområde samt vattenskyddsområdets 
sekundära skyddszon. Dessa båda områden sammanfaller i stort sett.

Problemanalysen utgår till stor del från den riskanalys som Trafikverket låtit ta fram innan arbetet med 
åtgärdsvalsstudien inleddes. I problemanalysen har tolv stycken konfliksträckor mellan vattendrag/sjöar 
och väg identifierats, vilka utgör transportsträckor för potentiella föroreningar till Bornsjön. De olika 
konfliktsträckorna ligger på E4 (5 st), väg 584 (5 st), väg 578 (1 st) samt väg 580 (1 st). Utöver dessa finns 
även en konfliktsträcka definierad med grundvattenresursen i den östra delen av området utmed väg 584. 
I arbetet har dessutom ytterligare konfliktsträckor definierats utmed väg 584.

Det aktuella utredningsområdet är komplext eftersom det finns mycket viktiga riksintressen för både 
samhällsfunktioner samt betydelsefulla natur- och kulturvärden, vilket gör det viktigt att beakta dessa 
delvis motstående intressen.

En samlad bedömning av problemanalysen som tagits fram i åtgärdsvalsprocessen är att Bornsjön repre-
senterar ett mycket stort värde för vattenförsörjningen i Stockholms län. Omgivande vägnät med väg 584 
i första hand, utgör ett hot mot vattentäkten vid olyckor med tunga fordon eftersom skyddsåtgärder till 
stor del saknas. Avstängningar av väg E4 kan kortvarigt ge mycket stora trafikmängder på väg 584, vilket 
ökar exponeringen och därmed riskerna för vattentäkten. Om förorening sker av intilliggande grund-
vattenförekomst kan detta även påverka vattentäkten i Bornsjön.

Följande projektmål har definierats: 
"Målet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag på åtgärder som förbättrar vattenskyddet inom 
Bornsjöns vattenskyddsområde. De åtgärdsförslag som studien rekommenderar ska vara effekt- och 
kostnadsbedömda samt ha acceptans hos berörda parter".

Detta övergripande mål har sedan brutits ned i delmål för tre prioriterade aspekter:

- Miljö- och intrångsaspekter
"Åtgärdsförslagen som föreslås för att skydda vattentäkten ska inte stå i konflikt med de viktiga natur- 
och kulturvärden som finns inom vattenskyddsområdet".

- Aspekter rörande samhällets vattenförsörjning
"Åtgärdsförslagen ska dels bidra till en minskning av antalet trafikolyckor på berörda konfliktsträckor 
samt reducera risken för påverkan på vattentäkten om en olycka trots allt skulle inträffa". En bered-
skapsplan ska säkerställa ett tydligare ansvarstagande mellan olika parter för olika åtgärder i sam-
band med en olycka som kan påverka vattentäkten".
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- Framkomlighetsaspekter väg
"Framkomligheten för resenärer/trafikanter på det primära vägnätet (E4) ska inte försämras jäm-
fört med dagens framkomlighet på grund av de åtgärdsförslag som studien rekommenderar".

Utredningen ger förslag på åtgärderstyper ur fyrstegsprincipens alla steg. Inom gruppen Tänk om - 
Optimera har huvudsakligen följande åtgärdstyper diskuterats:

- Reglerande åtgärder i trafikmiljön. Inom denna grupp har åtgärder gällande både sänkning och 
ökad efterlevnad av hastighetsbegränsningar, begränsning av möjligheten till omkörning, mittsepare-
ring/avsmalning, ökade restriktioner för tung trafik, omledning av trafik vid störningar på E4 diskute-
rats.

- Ökad beredskap vid olycka. Om en olycka skulle inträffa som riskerar påverka vattentäkten är det 
av stor vikt att ansvariga aktörer har en beredskap för vad som ska göras och vem som är ansvarig.

Inom gruppen Bygg om - Bygg nytt har följande åtgärdstyper diskuterats:

- Minska risken för olyckor. Ökad trafiksäkerhet innebär färre och mindre allvarliga olyckor som 
skulle kunna leda till skador på vattentäkten. Anpassning av vägrummet för ökad hastighetsefterlev-
nad kan vara en viktig del för att nå önskad effekt.

- Minska spridning och fördröj. I de fall en olycka sker ska spridningen av föroreningar ske på ett 
kontrollerat sätt och fördröjas. I delar av området som består av isälvsformationer av sand och grus är 
det speciellt prioriterat att begränsa spridningen av en förorening till vägområdet.

- Möjliggöra sanering. Om en olycka inträffar i vägsystemet och föroreningar har läckt ut är det vik-
tigt att efter begränsning av spridningen även möjliggöra sanering. Saneringsmöjligheter måste finnas 
på huvudsakliga tillrinningsflödena som avvattnar vägdagvatten mot sjön. 

Föreslagna åtgärder minskar risken att en förorening når Bornsjön vid en olycka på vägnätet. Vidare 
förbättras förutsättningarna för sanering av ett utsläpp vid en eventuell olycka. Genom att vägdag-
vatten avleds till ett kontrollerat magasin kan räddningsinsatser koncentreras till färre punkter i om-
rådet. Därtill har även föreslagna dammar en renande funktion då partikelbundna föroreningar kan 
avsättas i dammarna vid normal drift.

En beredskapsplan bidrar till att ytterligare effektivisera eventuella insatser då anläggningarnas 
funktion och eventuella avstängningsanordningar tydligt beskrivs. En viktig aspekt i framtagandet 
av beredskapsplaner utgör ansvarsfördelningen mellan olika aktörer, såväl i driftskedet som vid ett 
olyckstillbud. Genom att tydliggöra ansvarsfördelningen förbättras möjligheten till en lyckad sanering 
vid en eventuell olycka och frågan bör prioriteras i kommande arbete.

En grov kostnadsuppskattning har tagits fram för föreslagna åtgärder. Totalt ligger kostnaderna på 
knappt 20 miljoner för de föreslagna åtgärderna. Drygt hälften av den summan är kopplat till åtgärden 
att sätta upp räcken utmed vägsträckan genom den oskyddade grundvattenförekomsten.

Den sammanvägda samhällsekonomiska bedömningen är att föreslagna åtgärder kan anses motive-
rade trots årligt ökande trafikkostnader i form av ökad restid mm med motsvarande 5,6 miljoner kr. 
Samhällets kostnader vid en utslagning av vattentäkten i Bornsjön bedöms vida överstiga detta belopp.

Enligt utredningen behövs en kombination av åtgärder genomföras för att nå måluppfyllelse vad gäller 
förbättrat skydd av vattentäkten. För det fortsatta arbetet ges förslag på hur ansvarsfördelning och 
finansiering av åtgärder kan ske. 

Med denna åtgärdsvalsstudie som grund bör en avsiktsförklaring upprättas mellan Trafikverket, 
Stockholm Vatten, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och berörda kommuner för det fortsatta arbetet.
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1 Bakgrund 

1.1 Varför behövs åtgärder? 
Dricksvattenförsörjningen för Stockholms län är en viktig regional fråga, där olika aktörer samverkar 
i arbetet med exempelvis vattenförsörjningsplaner. I detta sammanhang är frågan om reservattenför-
sörjning en viktig aspekt. Bornsjön har sedan förra sekelskiftet haft en framträdande del i Stockholms 
läns dricksvattenförsörjning. Stockholms stad har under lång tid bedrivit ett metodiskt arbete för 
att skydda sjön och i syfte att förhindra exploateringar  samt andra hot mot vattenresursen har den 
största delen av marken inom vattenskyddsområdet köpts in av Stockholms stad.

Bornsjön utgör idag reservvattentäkt för Mälaren, som är Stockholms läns huvudvattentäkt. Vid en 
händelse av akut förorening av Mälaren så att vattnet blir otjänligt som dricksvatten ska länets dricks-
vattenförsörjning istället säkras via Bornsjön. Det finns ett antal reservvattentäkter i länet, bland 
annat Norrvattens grundvattentäkter men Bornsjön är den enda betydande resursen för reservvatten. 
Sjön utgör därför en mycket viktig samhällsfunktion och skyddet av sjön är en prioriterad fråga. Efter 
beslut från Stockholm Vatten AB kommer det i sjön, utöver reservfunktionen, även från 2017 att tas 
kontinuerliga uttag till den ordinarie vattenförsörjningen tillsammans med Mälarvatten i Norsborgs 
vattenverk.

Det omgivande vägnätet utgör på olika sätt en risk för vattentäkten. E4 förbi Bornsjön är en av landets 
mest trafikerade och utgör en mycket viktig länk i Stockholms läns transportsystem. Vägen trafikeras 
av en stor andel tung trafik, där en del av dessa transporter har farligt gods. Utöver E4 finns även ett 
lokalt vägsystem som inte är lika hårt trafikerat, men som tidvis kan få stora trafikflöden på grund 
av akuta händelser. En avstängning av E4 genererar stora överflyttningar av trafik till det sekundära 
vägnätet.

Trafikverket arbetar systematiskt med att skydda vattentäkter utmed det allmänna vägnätet sedan 
lång tid tillbaka. En del i detta arbete är att kartlägga och analysera riskbilden för olika objekt. Mot 
bakgrund av detta har en riskutredning tidigare utförts för att ta ett helhetsgrepp över riskbilden. Ett 
antal konfliksträckor mellan vattendrag/sjöar och väg har identifierats, vilka utgör transportsträckor 
för potentiella föroreningar till Bornsjön. Respektive konfliktsträcka har vidare bedömts utifrån ett 
sårbarhetsperspektiv, där faktorer som rinntid, utspädning och möjligheter till sanerings- och rädd-
ningsinsatser har definierats och värderats. Riskanalysen1 har sammanfattningsvis kommit fram till att 
risken för påverkan på Bornsjön kan antas vara förhöjd.

Efter att riskanalysen avslutats togs beslut att starta den nu aktuella åtgärdsvalsstudien (ÅVS).

En överenskommelse om en gemensam åtgärdsvalsstudie har träffats mellan Trafikverket, Stockholm 
Vatten AB samt berörda kommuner, se bilaga 1.

Figur 2 - E4 passerar nära Bornsjöns sydöstra del

1 Riskanalys vattenskydd Bornsjön, ärendenummer TRV 2017/438
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1.2 Arbetsprocessen och organisering av arbetet
ÅVS är en metodik för problemlösning med fokus på dialog mellan olika aktörer med intressen i en 
aktuell fråga. Arbetet ska vila på några viktiga utgångspunkter:

- En god dialog från tidigt skede är viktigt för att få en komplett bild av problem och brister samt en 
bredare kunskapsbas som kan påverka val av åtgärder på ett positivt sätt.

- Gemensamt arbete för att identifiera brister och framtida behov och i den delen av arbetet inte tänka 
färdiga lösningar för snabbt.

- Arbetet ska utgå från fyrstegsprincipen, det vill säga utnyttja det som redan finns i transportsystemet. 
Det är endast i sista steget som det ska föreslås byggnationer av nya anläggningar.

Arbetet i det aktuella projektet har skett i ÅVS-metodikens fyra steg enligt figur 3.

Figur 3 - Åtgärdsvalsprocessens olika steg

Arbetet med att ta fram en riskanalys för vattenskydd Bornsjön har föregått den nu aktuella åtgärds-
valsprocessen. Analysen klarlade vilka brister och problem som finns gällande skyddet av vattentäkten. 
Riskutredningen utfördes på uppdrag från Trafikverket av Cowi AB. Resultatet av riskanalysen innebar 
att Trafikverket beslutade fortsätta processen med en åtgärdsvalsstudie.

De olika stegen i åtgärdsvalsstudien har bedrivits med olika grupperingar. 

Den inledande initierafasen har drivits självständigt inom Trafikverket och där har den problem-
beskrivning som togs fram i riskanalysen varit en viktig del i arbetet. Resultatet från fasen "Initiera" 
ledde fram till beslut om att upphandla konsultstöd för att driva processen i de efterföljande skedena 
vidare.

För de resterande faserna i projektet har VAP på uppdrag av Trafikverket ansvarat för processledning. 
I arbetet har ett stort antal aktörer deltagit med intressen i olika frågor. 

Arbetet ska utöver den nu aktuella ÅVS-rapporten även innehålla en avsiktsförklaring mellan de be-
rörda parterna, där ansvar och delaktighet för de olika åtgärderna klargörs.
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1.3 Tidigare planeringsarbete
I början av 2000-talet ansöktes om att vattenskyddsområden skulle inrättas för både Östra Mälaren 
samt Bornsjön. Beslut om detta har vunnit laga kraft och dessa skyddsområden och dess skyddsföre-
skrifter utgör underlag för arbetet i åtgärdsvalsstudien.

E4 har nyligen genomgått en så kallad trimningsåtgärd, där vägsektionen har omdisponerats på ett 
sådant sätt att vägen nu har tre körfält i varje riktning mot tidigare två. Detta innebär att vägens trafik-
kapacitet har ökats, vilket även på sikt kommer att öka exponeringen av trafik mot vattentäktsområdet.

1.4 Anknytande planering
Trafikverket har en del anknytande planering i det aktuella området. I nordöstra delen av området på-
går en vägplan för en ny gång- och cykelbana vid Fiskarhagen, som ligger inom den sekundära skydds-
zonen för vattenskyddsområdet för Bornsjön. Objektet är tänkt att påbörjas under våren 2017. 

Vidare pågår en översyn av avgränsningarna för väghållarskapet som berör väg 580 (Vällingevägen) 
samt väg 579 (Högantorpsvägen) inom Trafikverkets projekt RäV (rätt väghållarsansvar).

I den västra delen av området, där väg 584 passerar Bergaholmsdiket, ska en valvbro bytas. Berga-
holmsdiket står i direkt kontakt med Bornsjön. I samband med att bron ersätts ska även en del vatten-
skyddsåtgärder genomföras för att undvika att Bergaholmsdiket kan förorenas vid en olycka. Sam-
ordning ska ske så att föreslagna vattenskyddsåtgärder i ÅVS kan samordnas med de åtgärder som 
föreslås för broprojektet.

Figur 4 - Bron över Bergaholmsdiket är en gammal stenvalvbro från början på 1900-talet med stort underhållsbehov.

En utredning pågår inom Trafikverket som syftar till att utreda regionalt cykelstråk mellan Hallunda 
och Södertälje. Det finns två olika alternativ presenterade, ett som följer E4 och ett som följer väg 584 
genom vattenskyddsområdet.

För Högantorpsområdet inom Salems och Södertälje kommun, pågår utredning för eventuell exploa-
tering av bostäder. En åtgärdsvalsstudie har startats även för detta objekt, som bland annat syftar till 
att lösa hur områdena ska trafikförsörjas. Från ett vattenvårdsperspektiv är det olämpligt att se väg 
578/579/584 som en del i trafikförsörjningen för dessa exploateringar, då ökad trafikbelastning kan 
påverka vattentäkten vid Bornsjön negativt.
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2 Intressenter
Processen har genomförts i samarbete mellan Trafikverket, Botkyrka-, Salems- och Södertälje kommu-
ner, Stockholm Vatten AB, Länsstyrelsen Stockholm, Södertörns brandförsvarsförbund samt Natur-
vårdsverket. Både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har haft en roll som observatör i processen. 
Från Naturvårdsverket har arbetet skett utifrån Miljömålsrådets samverkansåtgärd "Kostnadseffekti-
vare vattenskydd".

Arbetet har skett utan stöd av styrgrupp. Syftet med detta är att skapa ett mer dynamiskt arbetssätt 
och få arbetsgruppen att känna ett större ansvar för att lösa sakfrågor i processen. Arbetssättet ställer 
dock krav på hur aktörerna kan förankra arbetet i projektet med sina respektive organisationer. En 
rutin för förankring har efterfrågats av respektive aktör, där tidplanen exempelvis kan anpassas till 
politiska mötestillfällen.

Figur 5 - Översiktlig organisation av arbetet

En arbetsgrupp har bildats med representanter från Trafikverket, berörda kommuner, Stockholm Vat-
ten AB samt konsulten. Grundbemanningen består av en person från respektive aktör, som sedan i sin 
organisation kan ha annan kompetens tillgängligt som stöd vid behov. 

En ambition har varit att arbetsgruppens storlek hålls ner i syfte att respektive gruppmedlem därmed 
kan ges ett utökat ansvar i arbetet. 

Arbetet i ÅVS-processen har byggt på arbetsgruppsmöten och workshops. 

Arbetsgruppsmötena hade till uppgift att samla in kunskap, fördjupa och analysera denna samt pla-
nera och förbereda för de workshops som ska utföras under processen.

En inledande workhop i juni sammanfattade arbetet i riskanalysen och tydliggjorde brist- och pro-
blemanalysen. Workshop nummer två hölls i mitten av oktober och utifrån brist- och problembild 
diskuterades vilka åtgärder som kan genomföras för att öka skyddet av vattentäkten. Den avslutande 
workshopen i början av december hade som syfte att presentera färdiga åtgärdspaket och diskutera 
ansvar och genomförande.

Arbete med en gemensam avsiktsförklaring kommer att slutföras under början av 2017.

FÖLJ PROCESSEN - ARBETSGRUPP
En arbetsgrupp bildades för att genomföra och bereda frågor i ÅVS-processen. Föl-
jande personer har deltagit i arbetet: Susanne Lindhe och Göran Timberg Sthlm Vatten, 
Dan Arvidsson Botkyrka kommun, Liselotte Löthagen Södertälje kommun, Karin Hoas 
Salems kommun (delvis), Melissa Denbaum, Björn Sundqvist Trafikverket samt Jan 
Englund, Andreas Asp och Mikael Melin VAP.
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3 Avgränsningar

3.1 Geografisk avgränsning
Utredningsområdet är geografiskt avgränsat av Bornsjöns avrinningsområde samt vattenskyddsområ-
dets sekundära skyddszon. Dessa båda områden sammanfaller i stort sett, se även figur 6.

Bornsjön är en ytvattentäkt men det finns även en vattenförande åsbildning i skyddsområdets östra 
del som ingår i studien.

Arbetet omfattar analys av berörda vägavsnitt och fokuseras på de konfliktsträckor som identifierats i 
riskanalysen.

Även berörda jord- och skogsbruksfastigheter med pågående verksamhet ska beaktas i arbetet.

Figur 6 - Bornsjöns vattenskyddsområde

Inom det aktuella utredningsområdet finns ett vägsystem för både lokal trafik samt även för regional/
nationell trafik där väghållning är både enskild, kommunal och statlig. De statliga vägarna är de som 
utgör störst risk gentemot vattentäkten eftersom de har hög trafikbelastning. E4 med de största trafik-
mängderna följer områdets södra del.

3.2 Avgränsning av innehåll och omfattning 
Exploatering av bostäder i områdets närhet kommer att påverka vattentäktens risksituation på sikt. 
Det ligger dock inte inom åtgärdsvalsstudiens ansvar att verka styrande i den typen av frågor. Däremot 
kan processen utgöra ett beslutsstöd för huvudmannen i den typen av fysisk planering.

3.3 Tidshorisont för åtgärders genomförande 
ÅVS-arbetet syftar till att på ett övergripande sätt hantera både kort- och långsiktiga frågor. Föreslagna 
åtgärder kommer att diskuteras mellan berörda aktörer för att klargöra ansvar för genomförande och 
finansiering, se även kapitel 7.2.

E4/E20

584

580
578

579
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4 Mål
Målsättningen med tidigare utförd riskanalys var att ta ett helhetsgrepp över riskbilden för Bornsjöns 
avrinningsområde och omfattar samtliga statliga vägsträckor inom området. 

Från riskanalysen har slutsatsen dragits att riskreducerande åtgärder är nödvändiga.

Utifrån slutsatser från tidigare skede i processen, har ett antal projektmål 
utarbetats för det nu aktuella åtgärdsvalet.

4.1 Koppling till transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgar-
na och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål – tillgänglighet 
och ett hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa.

Figur 7 - Transportpolitiska mål

Ur hänsynsmålets delar som berör miljö och miljökvalitetsmål finns starka kopplingar till syftet med 
den nu aktuella ÅVS-processen. 

I de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om finns målet om grundvatten av god kva-
litet som en viktig del. Målet har följande definition "Grundvattnet ska ge en säker och hållbar drick-
vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag".

Även det nationella miljökvalitetsmålet om levande sjöar och vattendrag har en viktig koppling till 
pågående arbete med utökat vattenskydd för Bornsjön. I målet framgår bland annat att vattendragens 
vattenhushållande funktion ska bevaras, vilket blir en viktig del i arbetet med vattenskyddet för Born-
sjön.

De nationella transport- och miljömålen har fått stor påverkan i arbetet med ÅVS-processens olika 
projektmål.
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4.2 Viktiga regionala mål i sammanhanget
Länsstyrelsen i Stockholm har en samordnande roll i det regionala arbetet med de nationella miljömå-
len. I Länsstyrelsens strategiska inriktningen för arbetet under 2014-2018 anges att den långsiktiga 
tillgången och skydd av länets dricksvattentäkter mot föroreningar och klimatförändringar ska säker-
ställas. Mälaren, som dricksvattentäkt med tillhörande vattenverk och Bornsjöns reservkapacitet, är 
viktiga delar i detta strategiska skyddsarbete eftersom systemet spelar en central roll i länets dricksvat-
tenförsörjning.

4.3 Mål för problemlösning
Projektmål

Arbetet med målformuleringar är en del i ett viktigt samspel i ÅVS-processen. I inledande skeden 
definieras en brist- och problemanalys som är en viktig ingång i arbetet med målformuleringar. Målen 
i projektet bör formuleras så att de brister och problem som identifierats kan fångas upp i arbetet med 
åtgärdsförslag.

Målen ska sedan kontinuerligt stämmas av under arbetet med åtgärdsgenerering. När arbetet med 
åtgärder har avslutats och sammanfattas i förslag till inriktning ska en slutlig analys av måluppfyllelse 
genomföras.

Följande projektmål har definierats: "Målet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag på åtgär-
der som förbättrar vattenskyddet inom Bornsjöns vattenskyddsområde". 

"De åtgärdsförslag som studien rekommenderar ska vara effekt- och kostnadsbedömda samt ha      
acceptans hos berörda parter".

Figur 8 - Målbeskrivningarnas del i processen

Brist- och problemanalys 
Funktionsanalys 

Åtgärdsförslag 

Detaljerade målformuleringar 

Projektbeskrivning 
Tidig målbeskrivning 

Förslag till inriktning 
Avsiktsförklaring 
Handlingsplaner 

Analys styr 
målformulering 

Målformulering 
styr typ av 
åtgärder 

Åtgärder och 
inriktning stäms 
av med mål 

FÖLJ PROCESSEN - MÅL
Projekt- och delmål arbetades fram och presenterades vid Workshop nr 2 - "Prova 
tänkbara lösningar" 2016-10-18. 
På efterföljande arbetsmöte nr 3 2016-10-31 lämnades kompletterande synpunkter 
som sedan presenterades och fastställdes på arbetsmöte nr 4 2016-11-28.
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Nedbrutna delmål för arbetet

I enlighet med figur 8 så har definierade brister och problem samt framförda önskemål och krav på 
funktioner gett underlag till formulering av delmål. Dessa mål har tagits fram för tre prioriterade 
aspekter.

1. Miljö- och intrångsaspekter 

"Åtgärdsförslagen som föreslås för att 
skydda vattentäkten, ska inte stå i kon-
flikt med de viktiga natur- och kulturvär-
den som finns inom vattenskyddsområ-
det". 

Området runt Bornsjön är skyddat i Born-
sjöreservatet. Det bildades 1995 för att 
skydda naturen runt sjön. Reservatet är 
på hela 4 615 ha och sträcker sig över hela 
vattenskyddsområdet. Syftet med reser-
vatet är att bevara ett större oexploaterat 
storstadsnära område med en levande 
kulturbygd och varierad natur. Själva 
sjöarealen med öar är även klassad som 
ett Natura 2000-område.

2. Aspekter rörande samhällets vattenförsörjning 

"Åtgärdsförslagen ska dels bidra till en minskning av antalet trafikolyckor på berörda konfliktsträck-
or samt reducera risken för  påverkan på vattentäkten om en olycka trots allt skulle inträffa". 

"En beredskapsplan ska säkerställa ett tydligare ansvarstagande mellan olika parter för olika åtgär-
der i samband med en olycka som kan påverka vattentäkten". 

För Bornsjöns vattentäkt har trafiken på intilliggande vägar konstaterats vara det största hotet mot en 
fungerande vattenförsörjning. Delmålen är formulerade så att åtgärder ska leda till ett ökat skydd av 
vattentäkten och minskad risk för olyckor som skulle kunna påverka vattentäkten på ett negativt sätt.

3. Framkomlighetsaspekter väg 

"Framkomligheten för resenärer/trafikanter på det primära vägnätet (E4) ska inte försämras jäm-
fört med dagens framkomlighet på grund av de åtgärdsförslag som studien rekommenderar".  

E4-stråket har en betydande del i transportsystemet, sett ur både nationellt och regionalt perspektiv. 
Denna aspekt är viktig att beakta för att inte skada viktiga intressen inom transportsektorn.

FÖLJ PROCESSEN - WORKSHOP
Workshop nr 1 - "Förstå situationen" 2016-06-01 med deltagande från Trafikverket, 
Stockholm Vatten, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Södertälje kommun, Salems kom-
mun samt COWI (konsult). Inbjudna till mötet var även Botkyrka kommun och SGU.

Vid mötet presenterades en slutlig redovisning av den färdiga riskanalysen. 

Problembilden diskuterades i grupper. Sammanfattningsvis fanns inte en helt sam-
stämmig syn på problembilden. I första hand fanns olika syn på hur Bornsjön bör klas-
sas och värderas som vattentäkt. Dessa olikheter fördes in i den fortsatta processen 
och hanterades på det inledande arbetsgruppsmötet.

Figur 9 - Bornsjöreservatet
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5 Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar 
En mycket viktig del i processen för att kunna föreslå lämpliga åtgärder är att förstå vilka brister 
och problem samt efterfrågade funktioner som ska ligga till grund för arbetet. En ambitiös analys av 
problembilden tillsammans med olika aktörer och intressenter är en viktig ingång för att få framgång i 
arbetet med tänkbara åtgärder.

Det arbete som har genomförts inom ramen för riskanalysen har mycket väl beskrivit problembilden i 
projektet och utgör det huvudsakliga underlaget för skedet "Förstå situationen".

I workshop nr 1 låg fokus på fasen "Förstå situationen" och arbetsgruppsmöte nr 1 får ses som avslut-
ning på detta skede i processen.

5.1 Problembeskrivning
Utifrån den tidigare utförda riskanalysen har en sammanställning av brister och problem tagits fram.

- I problemanalysen har tolv stycken konfliksträckor mellan vattendrag/sjöar och väg identifierats, 
vilka utgör transportsträckor för potentiella föroreningar till Bornsjön. De olika konfliktsträckorna 
ligger på E4 (5 st), väg 584 (5 st), väg 578 (1 st) samt väg 580 (1 st). I riskanalysen fanns förslag att 
konfliktpunkten för väg 580 inte skulle finnas med i fortsatt arbete på grund av den mycket låga tra-
fikbelastningen i detta avsnitt. Under ÅVS-arbetet har dock aktörerna enats om att även denna kon-
fliktpunkt ska ingå i arbetet med att föreslå skadeförebyggande åtgärder. Motivet för detta är att vägen 
har en mycket nära exponering mot sjön och en olycka skulle få omedelbara konsekvenser för sjöns 
vattenkvalitet. Utöver dessa finns även en konfliktsträcka definierad som grundvattenförekomsten 
Männö i den östra delen av området utmed väg 584. I arbetet har dessutom ytterligare konfliktsträckor 
identifierats utmed väg 584, se även figur 22.

De konfliktsträckor som tillkommit efter riskanalysen är kopplade till ny kunskap om det omfattande 
ledningssystem för åker- och skogsavvattning som ligger utmed väg 584 under befintliga diken på 
sträckan Salems kyrka fram till Bergaholmsdikets korsning med väg 584. Detta ledningssystem kan 
vid en olycka någonstans på sträckan, där föroreningar läckt ut i vägområdet, transportera dessa med 
snabbt förlopp i ledningarna mot Bornsjön.

- Pågående jord- och skogsbruksverksamhet har i riskanalysen redovisats som en av de största riskerna 
för vattenkvaliteten i Bornsjön. Jordbruksmark som kan beröra sjön ägs av Stockholm Vatten AB och 
verksamheten sker till största delen i egen regi men även via arrendatorer. Stockholm Vatten AB har 
under lång tid drivit ett arbete för att minimera riskerna från jord- och skogsbruk och verksamheten 
drivs på ett varsamt sätt. Verksamheten bedöms därför inte som något väsentligt hot mot Bornsjön. 
Sekundärt påverkar dock de uppsamlande ledningarna från skogs- och åkerdräneringar som är för-
lagda utmed väg 584, vilket även beskrivits ovan.

FÖLJ PROCESSEN
Arbetsgruppsmöte nr 1 - "Förstå situationen" 2016-08-31

En lång diskussion fördes om klassificeringar och värderingar som redovisats i ris-
kanalysen. Arbetsgruppen enades om att riskanalysens bedömningar utgör ett under-
lag i kommande arbete men ska inte ses som styrande. Åtgärdsförslag kommer att 
styras av de behov och funktioner som framkommer i arbetet.
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- Vissa brister i funktionen på befintlig dagvattenanläggning för fördröjning och rening av dagvatten 
från E4 har konstaterats. De huvudsakliga bristerna gäller avsaknad av oljeavskiljning vid bräddning 
samt otät uppsamlingsdamm norr om väg 584.

- Kommande exploateringar i Högantorpsområdet kan öka exponeringen på vattentäkten genom ökad 
trafik på lokalvägnätet intill Bornsjön. Vidare kan byggverksamheten och dess transporter påverka un-
der ett produktionsskede. Nya VA-lösningar i området och ökad belastning med förorenat dagvatten 
från hårdgjorda ytor, trädgårdsgödsling mm är andra aspekter som kommer att påverka tillflödena 
mot Bornsjön.  

- Kommande utbyggnad av det regionala cykelstråket mellan Södertälje och Hallunda kan beroende 
på val av sträckning påverka vattentäkten. Vid en sträckning utmed väg 584 kommer påverkan mot 
sjön ske temporärt under byggtiden med risk för exempelvis grumling av dagvatten som avleds. Om 
skyddsåtgärder redan utförts utmed vägen i ett tidigare skede ska den nya sektionen med cykelbana 
anpassas till dessa.

- Vidare har riskanalysen beskrivit att väg 584 tidvis påverkas från omledningstrafik från E4. Detta 
ökar trafikbelastningen avsevärt och därmed riskerna för konflikt med vattentäkten. En allvarlig inci-
dent på Södertäljebron den 24 juni 2016 medförde i kombination med omfattande midsommartrafik 
tidvis mycket stor trafikbelastning på väg 584. Aktuella trafikräkningar som utförts under sommaren 
2016 förstärker denna bild, se även figur 10.

- Pågående projektering av ny cykelbana vid Fiskarhagen kan påverka skyddet av vattentäkten. Vissa 
skyddsåtgärder för skydd av grundvattenförekomsten har beaktats i detta arbete och dessa bör sam-
ordnas med de förslag som framkommer i nu aktuell studie.

- Möjligheten att stänga den för Bornsjön mycket känsliga sträckan av väg 580 i den nordvästliga delen 
av sjön begränsas delvis av väghållningsansvaret. En statlig väghållare har begränsade möjligheter att 
stänga av en väg upplåten för allmän samfärdsel medan ett sådant beslut underlättas av en enskild 
väghållning. Vägen är lågt trafikerad och en stängning av vägen skulle få små konsekvenser för allmän 
samfärdsel. Åtgärden skulle dock försämra möjligheterna till motorburen rekreation runt sjön.

- Risk för kontaminering av Bornsjön från grundvattenförekomster föreligger eftersom de står i kontakt  
genom samma akvifär. 

Effekter av olyckan i Södertälje
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Figur 10 - Trafikräkning i utredningsområdet juni 2016, delvis utförd under tiden för olyckan på Södertäljebron.
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- Ett militärt övningsområde med skjutbana finns inom vattenskyddsområdet. Påverkan från fordon 
och ammunitionsrester kan innebära konsekvenser för vattentäkten.

- Det finns ett par områden med förorenad mark  som tangerar vattenskyddsområdet. Dessa områden 
behöver bevakas i fortsatt arbete.

- Det finns oklarheter som rör ansvaret för akuta sanerings- och räddningsinsatser i samband med att 
en olycka inträffar  i området som kan påverka vattentäkten.

- Befintliga reservatsbildningar, strandskydd mm kan ge begränsningar i möjligheterna att utföra vissa 
åtgärder, vilket måste beaktas i samband med beslut om vad som ska göras.

- Resonemang rörande rinntider från konfliktsträckor behöver utvecklas för att bättre kunna bedöma 
förhållandet till insatstider och därmed behov av skyddsåtgärder för vattentäkten. 

En samlad bedömning av problemanalysen är att Bornsjön representerar ett mycket stort värde för 
vattenförsörjningen i Stockholms län. Omgivande vägnät med väg 584 i första hand, utgör ett hot mot 
vattentäkten vid olyckor med tunga fordon eftersom skyddsåtgärder till stor del saknas. Avstängningar 
av E4 kan kortvarigt ge mycket stora trafikmängder på väg 584, vilket ökar exponeringen och därmed 
riskerna för vattentäkten. Om förorening sker av intilliggande grundvattenförekomst kan detta även 
påverka vattentäkten i Bornsjön.

FÖLJ PROCESSEN
Arbetsgruppsmöte nr 2 - "Förstå situationen" 2016-09-30

Gemensam syn på problemanalys fastställdes. Princip för åtgärdsnivåer fastställdes. 
Aktörer var överens om att alla konfliktsträckor som definierats i riskanalys ska ingå 
i arbetet, inklusive den del som berör grundvattenresursen i östra delen av området. 
Vid mötet kompletterades bilden med ytterligare konfliktsträckor vid Salems kyrka och 
västerut som bedöms kunna påverka Bornsjön vid en olycka.
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5.2 Befintliga förhållanden och utveckling
Det aktuella utredningsområdet är komplext eftersom det finns mycket viktiga intressen för både 
samhällsfunktioner samt betydelsefulla natur- och kulturvärden. För att studera lämpliga åtgärder och 
förstå dess effekter och konsekvenser är det viktigt att beakta dessa delvis motstående intressen.

I en långsiktig strategi genom inköp av mark i området till sjöns omedelbara närhet, har Stockholm 
Vatten AB skapat egen rådighet över att nuvarande markanvändning kan bibehållas och eventuella 
hot mot vattentäkten kan därmed kontrolleras. Däremot pågår viss planering för nya bostadsområden 
längre västerut i Högantorpsområdet som på sikt kan påverka vattenkvaliteten på olika sätt.

Ytvattentäkt

Bornsjöns funktion som vattentäkt har lång kontinuitet och redan vid sekelskiftet 1900 anlades en tun-
nel i berget för att föra råvatten från Bornsjön till vattenverket som anlades i Norsborg. 

Sjön nyttjades ursprungligen som huvudvattentäkt för Stockholm 
men fungerar sedan 1920-talet som reservvattentäkt till Mälaren. 
Efter beslut från Stockholm Vatten AB kommer det i sjön, utöver 
reservfunktionen, även från 2017 att tas kontinuerliga uttag till den 
ordinarie vattenförsörjningen tillsammans med Mälarvatten i Nors-
borgs vattenverk.

Sjön har en areal av knappt 6.5 kvadratkilometer. Efter beslut i Vattendomstolen 1984-04-27 får uttag 
göras ur sjön för dricksvattenverksamhet. Uttagen får göras under normal drift med högst 150 000 
m3 under ett och samma dygn. Om råvattnet i Mälaren skulle vara otjänligt får högst 200 000 m3 tas 
ut under ett och samma dygn och totalt 30 Mm3/år. Vid ett sådant årligt uttag har motsvarande halva 
sjöns volym förbrukats.

Bornsjön är sedan 1988 utpekat som vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter. Inom ett 
vattenskyddsområde gäller särskilda föreskrifter och dessa reglerar hur vattnet ska skyddas mot 
föroreningar av olika slag. I november 2006 fastställdes nya skydds- och ordningsföreskrifter som nu 
gäller för Bornsjöns vattenskyddsområde. I september 2016 beslutades även att Norsborgsverket och 
Bornsjön utgör ett riksintresse för anläggningar för vattenförsörjningen. 

Grundvattenförekomst

Det finns goda grundvattenförekomster i den 
åsbildning som finns öster om sjön. Grund-
vattenförekomsten Männö (SE656942-161276) 
är en sand- och grusförekomst. Uttagsmöjlig-
heterna är mycket goda >125 l/s, åtminstone i 
delar av grundvattenmagasinet. Grundvatten-
förekomsten S:t Botvid (SE656732-161312) är 
en sand- och grusförekomst med måttligt goda 
uttagsmöjligheter.

Grundvattenförekomsterna står i kontakt med 
Bornsjön och föroreningar av åsen blir därför 
även ett problem för vattenkvaliteten i sjön på 
sikt.

Väg 584 följer åsen på en lång sträcka mellan 
Fiskarhagen och Bornsjöns sydöstra del.

Figur 11 - Åsbildning öster om Bornsjön med goda grundvattenförekomster
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Natur- och kulturintressen

Det finns flera skydd som berör Bornsjön och dess omgivningar. Sjön och anslutande område är utpe-
kat som riksintresse för både friluftslivet och naturvården enligt  3 kap 6§ MB. Dessutom överlagras 
hela området av det stora riksintresset för rörligt friluftsliv rörande Mälaren med öar och strandområ-
den.

Området är även skyddat som naturreservat enligt 7 kap 4 § MB. Syftet med reservatet är bland annat 
att bevara ett större oexploaterat storstadsnära område med en levande kulturbygd och varierad natur. 
Syftet är också att hålla området lätttillgängligt för den typ av friluftsliv som inte kräver särskilda an-
läggningar. I reservatsbeslutet och skötselplanen för reservatet återfinns vilka inskränkningar i mark-
användningen som krävs samt behov av skötselåtgärder. Reservatet är länets största naturreservat och 
är bildat 1995, se även figur 9. Reservatförvaltare är Stockholm Vatten AB. Inom området finns även 
av skogvårdsstyrelsen utpekade områden med nyckelbiotoper och höga naturvärden, se figur 13.

Bornsjön och dess öar är Natura 2000-område (SE0110114). Intill väg 584 ligger Natura 2000-om-
rådet Bergaholms ekhage (SE0110308). Strax norr om sjön mot Mälaren finns ytterligare ett Natura 
2000-område (SE0110181) som bara indirekt påverkas av aktuell ÅVS. Enligt miljöbalken  krävs till-
stånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön 
eller störa utpekade arter i ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgär-
der som direkt hänger samman med eller är nödvändig för skötsel och för förvaltning av området. Alla 
Sveriges Natura 2000-områden utgör dessutom riksintressen (enligt 4 kap MB), vilka ska beaktas vid 
prövning av ärenden och planläggning.

Strandskydd gäller för Bornsjön enligt Miljöbalken. Utökat strandskydd finns beslutat med upp till 
300 meter på landsidan och 100 meter ut i sjön från strandlinjen. Inom strandskyddat område är viss 
typ av exploatering förbjuden, t ex uppförande av ny byggnad. Undantag från förbudet gäller t ex bygg-
nader som behövs för de areella näringarna. 

Runt Bornsjön finns även ett antal registrerade fornlämningar. Omfattningen är i huvudsak koncentre-
rad till området mellan E4 och väg 584 samt utmed väg 584 och i anslutning till Lundby enligt figur 15. 
Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen (1998:950) och om fornlämningar skulle påträffas 
under markarbeten ska arbetet avbrytas och fornlämningen anmälas till Länsstyrelsen.
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Figur 12 - Bornsjön med tillhörande öar, omfattning av Natura 2000-område
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Markanvändning

Förvärvning och uppköp av marken påbörjades av Stockholms stad år 1899 då man beslutat att bygga 
Norsborgsverket för dricksvattenproduktion. Stockholm Vatten AB äger idag 90 % av nederbördsom-
rådet vilket ger dem möjlighet att säkerställa ett gott skydd för att bevara sjön och undvika exploate-
ringar. 

Stockholm Vatten AB råder över skogs- och jordbruk på ett sådant sätt att Bornsjön tryggas som vat-
tentäkt på lång sikt.  Enligt beslut taget av Stockholm Vatten AB 2015 så bedrivs ett jordbruk utan 
bekämpningsmedel och med en ekologisk växtodlingsprincip. 

Nya exploateringar av verksamheter och bostäder i delar utanför vattenskyddsområdet kan på sikt 
påverka Bornsjön genom att ökad trafik i området kan leda till olyckor som riskerar förorena vatten-
täkten.

Figur 13 - Bornsjön, omfattning av övriga områden av naturmiljöintresse.

Figur 14 - Bornsjön, omfattning av områden av kulturmiljöintresse.
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Transportsystemet

Bornsjön omges av statliga vägar och genom avrinningsområdets sydvästra del löper E4 som är en 6-filig 
motorväg och rekommenderad primär transportväg för farligt gods. Total ÅDT (årsdygnstrafik) är drygt 
70000 fordon och ÅDT lastbil är cirka 8000 fordon. Maximal tillåten hastighet är 100 km/h. För den del 
av E4 som ligger närmast Bornsjön finns högkapacitetsräcke och sträckan avvattnas mot en dagvattenan-
läggning med oljeavskiljande funktion. Anläggningen uppfördes 1996 och renar i första hand dagvattnet 
från E4. 

Väg 584 är den dominerande lokalvägen genom området med en årsdygnstrafik på ca 2 500 fordon. Refe-
renshastigheten är 70 km/h men mätningar från 2015 visar att medelhastigheten ligger på ca 80 km/h på 
vägen. Vägen är inte formellt utpekad som omledningsväg för E4 men fungerar som dettta i praktiken.

Figur 15 - Trafikmängder (varav tung trafik) på omgivande vägnät
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Ett antal projekt i utrednings-, planerings- eller byggskede pågår inom Bornsjöns vattenskyddsområde. 
Dessa har löpande bevakats under åtgärdsvalsstudieprocessen.

Salems kommun har lämnat positivt planbesked för exploatering av bostäder i Högantorp strax väster 
om Bornsjön. I samband med denna exploatering behöver befintliga anslutande vägar byggas ut. Exploa-
teringen och den ökade trafiken måste ske med hänsyn till vattenskyddet. För den aktuella anslutnings-
vägen (väg 579) pågår också en separat initierad utredning om vägens huvudmannaskap. Någon koppling 
mellan eventuell förändring av huvudmannaskapet och vattenskyddet finns dock inte.

Trafikverket utreder möjligheten att förändra ansvaret för väghållningen på Vällingevägen (väg 580), 
från korsning med Ladviksvägen till Hemvärnets Stridsskola. Blir vägen enskild har ny väghållare möjlig-
het att stänga av vägen för allmän trafik. Minskad trafik minskar också risken för trafikolyckor, vilket 
gynnar vattenskyddet för Bornsjön.

Ny gång- och cykelväg planeras utmed väg 584 mellan Fiskarhagen och korsningen väg 584/Norsborgs-
vägen. Vägplaneförslag är skickat till Planprövning i juni 2016 och byggstart planeras ske våren 2017.

Utredning pågår av regionalt cykelstråk mellan Hallunda och Södertälje, som en del av Södertäljestråket. 
Två alternativa sträckningar har föreslagits förbi Bornsjön, utmed väg 584 eller längs E4. Det finns för 
närvarande inga beslut om sträckning eller detaljerade tidplaner för projektets genomförande.

Reinvestering av Bergaholmsbron utmed väg 584 planeras. Projektets lösningar för vattenskydd har 
överklagats. Arbetet har tillfälligt stannat av för att invänta resultat från ÅVS Bornsjön. 

Bornsjön
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5.3 Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet 
Funktionsbeskrivning är ett viktigt komplement till problemanalysen för att klargöra vilka krav och 
önskemål det finns på nuvarande och kommande funktioner i det aktuella transportsystemet.

Ett normalt fokus i en transportrelaterad åtgärdvalsstudie handlar vanligtvis mycket om att beskriva 
funktioner som har med tillgänglighet, transportkvalitet, trafiksäkerhet och regional utveckling att 
göra. I den nu aktuella studien är miljöfrågorna prioriterade och de transportrelaterade frågorna något 
nedtonade.

Området som omfattas av studien har både mycket stora naturresursvärden men det 
finns även stora intressen för att bevara och utveckla de stora natur- och kulturvärden 
som finns i området.

Viktiga funktioner som har definierats under processen är till stor del kopplade till 
skyddet av ovanstående nämnda intressen. Dessa funktioner finns delvis inarbe-
tade i de mål som definierats. De åtgärder som föreslås ska uppfylla målen och 
ska möta upp de funktioner som efterfrågats.

- Mälaren har en påfallande viktig del för vattenförsörjningen av Stockholms-
området. För att kunna möta ett längre bortfall av råvatten från Mälaren eller 
längre avbrott i vattenleveranserna av annan orsak finns som reserv i första 
hand Bornsjön (Stockholm Vatten) och Norrvattens fyra reservvattentäkter 
i Stockholmsåsen samt kommunernas vattentäkter, såväl reguljära som reserv-
vattentäkter. Mälaren, tillsammans med den viktigaste reservvattentäkten 
(Bornsjön), utgör en samhällsviktig funktion av mycket stor vikt. Skyddet av 
vattentäkterna är en prioriterad fråga för att samhällets vattenförsörjning 
ska kunna tillgodoses.

- Transportsystemets negativa påverkan på vattenförsörjning och viktiga tillhörande resurser ska han-
teras så att påtaglig störning inte uppstår.

- Transportsystemet i området ska utformas för att klara viktiga funktioner i de nationella målen. Spe-
ciellt viktig är framkomlighetsaspekten för väg E4 som en av landets viktigaste vägstråk.

- Funktionell möjlighet att nyttja de delar av området som är upplåtna för rekreation och fritidsända-
mål ska främjas. 

- Viktiga natur- och kulturvärden ska inte komma i konflikt med åtgärder som främjar ovanstående 
utpekade funktioner.

För att möta upp efterfrågade funktioner med till förutsättningarna anpassade åtgärder faställde ar-
betsgruppen en princip för åtgärdsnivåer i tre steg:

- Förebyggande princip, funktionkrav som kräver omgående åtgärder för att klara uppsatta mål

- Beredskapshöjande princip, funktionskrav som kräver någon form av förebyggande åtgärder

- Avvaktande princip, funktionskrav som inte omgående kan motiveras på den aktuella platsen

Figur 16- Beslut om skyddsföreskrifter är 
en viktig del av skyddet för vattentäkten
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 6  Alternativa lösningar 
Med stöd av utförd brist- och problemanalys och med avstämning mot de mål som satts upp för arbe-
tet har förslag till åtgärder tagits fram. En viktig utgångspunkt har varit att föreslå åtgärder i priorite-
ring i enlighet med fyrstegsprincipen.

Fyrstegsprincipen handlar om att i första hand söka åtgärder i befintligt system och i sista hand föreslå 
nyinvesteringar och större ombyggnader.

6.1 Tänkbara åtgärdstyper
För att hantera olika åtgärdstyper så har dessa i arbetet delats in i två delar med referens till fyrstegs-
principen, Tänk om - Optimera (steg 1 och 2) samt Bygg om -  Bygg nytt (steg 3 och 4). Lösningar inom 
dessa båda grupper kan sedan kombineras till den mest effektiva och måluppfyllande åtgärden.

Inom gruppen Tänk om - Optimera har följande åtgärdstyper diskuterats:

Reglerande åtgärder i trafikmiljön - Inom denna grupp av åtgärder har diskuterats anpassning 
och säkring av hastigheter, möjlighet att begränsa möjligheten till omkörning, mittseparering/avsmal-
ning, ökade restriktioner för tung trafik, omledning av trafik vid störningar på E4.

Ökad beredskap vid olycka - Om en olycka skulle inträffa som riskerar påverka vattentäkten är det 
av stor vikt att ansvariga aktörer har en beredskap för vad som ska göras och vem som är ansvarig.

Översiktlig fysisk planering - Stora delar av området är skyddat mot exploateringar via reservats-
bildningar. Förhållandet att Stockholm Vatten AB äger stora markarealer i området bidrar också till 
kontinuitet i nuvarande markanvändning. Exploatering av intilliggande områden kan trots att de lig-
ger utanför skyddsområdet för vattentäkten påverka Bornsjön negativt på grund av exempelvis ökande 
trafik på lokalvägnätet.

Jord- och skogsbruk - Areella näringar i området har pekats ut i riskanalysen som en riskfaktor. 
Under processen har det framkommit att Stockholm Vatten AB utövar ett ambitiöst arbete mot sina 
arrendatorer att verksamheten ska bedrivas med ett hållbart jord- och skogsbruk utan bekämpnings-
medel och med en ekologisk växtodlingsprincip, med syftet att minska riskerna för påverkan på Born-
sjön. Mot bakgrund av detta kommer inga åtgärder föreslås inom denna åtgärdstyp.

Drift- och underhåll - Regelbundna funktionskontroller av anläggningar som skyddar vattentäkten 
är viktiga för att säkerställa rätt effekt på anläggningarna. Underhålls- och beredskapsplaner bör an-
passas till områdets känslighet. Målsättning är att åtgärderna ska vara robusta och kräva ett minimum 
av funktionskontroller i driftskedet och medverka till litet underhållsbehov.

Figur 17 - Illustration av Trafikverkets fyrstegsprincip
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Inom gruppen Bygg om - Bygg nytt har följande åtgärdstyper diskuterats:

Minska risken för olyckor - Ökad trafiksäkerhet innebär färre och mindre allvarliga olyckor som 
skulle kunna leda till skador på vattentäkten. Anpassning av vägrummet för ökad hastighetsefterlev-
nad kan vara en viktig del för att nå önskad effekt.

Minska spridning och fördröj - I de fall en olycka sker ska spridningen av föroreningar ske på ett 
kontrollerat sätt och fördröjas. I delar av området som består av isälvsformationer av sand och grus är 
det speciellt prioriterat att begränsa spridningen av en förorening till vägområdet.

Möjliggöra sanering - Om en olycka inträffar i vägsystemet och föroreningar har läckt ut är det 
viktigt att efter begränsning av spridningen även möjliggöra sanering. Saneringsmöjligheter måste fin-
nas på huvudsakliga tillrinningsflöden som avvattnar vägdagvatten mot sjön. Det finns ett antal viktiga 
funktioner som är viktiga att beakta:

- uppsamlande/fördröjande funktion

- oljeavskiljande funktion

- avstängande funktion

Det är även viktigt att utforma dessa anläggningar med god tillgänglighet för de fordon som ska utföra 
saneringen.

Figur 18 - Exempelbild, separering av trafiken och avsmalade körfält ger ökad efterlevnad av hastigheter

FÖLJ PROCESSEN
Workshop nr 2 - "Pröva tänkbara lösningar" 2016-10-18

Vid workshop nr 2 diskuterades ett stort antal olika åtgärder för att förbättra skyddet 
av Bornsjön. Sammanfattningsvis var aktörerna eniga om att inom steg 1 och 2 arbeta 
vidare med förslag inom huvudgrupperna Reglering (hastighet, fordon, väg) samt Bered-
skap (planering, organisation).

För åtgärder inom steg 3 och 4 beslutades att arbeta vidare med förslag för att åtgärda 
vägsektion (mittseparera, smala av, kantsten, räcken) samt samla upp och rena (möjlig-
göra sanering.
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6.2 Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar
ÅVS-arbetet har resulterat i förslag till ett antal olika åtgärder som syftar till att förbättra skyddet för 
Bornsjöns vattenskyddsområde. Åtgärderna har principiellt delas upp enligt fyrstegsprincipens fyra 
olika delar. Åtgärderna har diskuterats på arbetsgruppsmöten samt på Workshop nr 2 och 3. Ned-
anstående beskrivning redogör för hur alternativen valdes ut och vilka alternativ som eventuellt har 
sorterats bort efter tillämpning av fyrstegsprincipen. Vidare presenteras i följande underkapitel preli-
minära bedömningar av effekter och konsekvenser samt kostnader. 

Steg 1 
Tänk om - åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt

Översiktlig fysisk planering - ÅVS-processen för Bornsjön har av naturliga skäl små möjligheter 
att påverka den översiktliga fysiska planeringen i berörda kommuner. Synpunkter som framkommit 
om att exploatering i närområdet kan utgöra framtida problem för vattentäkten är dock viktigt att be-
akta i kommande planering av nya exploateringar i närheten av vattenskyddsområdet. I samråd kring 
processen, som berör planeringen inför exploatering i Högantorpsområdet, har synpunkter framförts 
från nu aktuell ÅVS-organisation att en sådan exploatering ökar trafiken på vägar som ligger nära vat-
tentäkten och även kräver förbättrad standard och skydd på befintligt vägnät. Inga ytterligare åtgärder 
föreslås och frågan drivs vidare i kommande detaljplaneprocesser. 

Steg 2
Optimera - åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon

Ökad beredskap vid olycka - I dagsläget saknas det en ef-
fektiv samordning av resurserna för att skydda Bornsjön vid en 
olycka. Vid diskussioner inom aktörsgruppen har det fram-
kommit att frågan om beredskapsplan har stor prioritet. Både 
Stockholm Vatten AB och Trafikverket förfogar över jourperso-
nal inom respektive organisation.

Syftet med att upprätta en beredskapsplan bör vara att sam-
ordna de resurser som finns tillgängliga inom de olika orga-
nisationerna till att så effektivt som möjligt samverka vid en 
olycka som skulle kunna hota Bornsjön på något sätt.

Några punkter har diskuterats som centrala och bör vara med i 
en kommande beredskapsplan:

- Beslut om vilka aktörer som samverkar inom ramen för bered-
skapsplanen.

- Omfattningen preciseras - ska beredskapsplanen avse enskilda 
vägsträckor, statlig infrastruktur eller hela vattenskyddsområ-
det? Detta blir avgörande för vilken aktör som bör bära huvud-
ansvar för beredskapsplanerna.

- Beskrivning av lokalisering (kartskiss) och funktion alternativt 
utmärkning på plats för de skyddsanordningar som finns runt 
sjön, se exempel i figur 19.

- Tydlliggörande av larmplan, hur sker vidarebefordran av larm 
från SOS Alarm ut till de enheter som får till uppgift att sköta 
exempelvis en avstängande funktion för en skyddsdamm. Trafik Stockholm kan vara en viktig aktör i 
detta som kan få vissa uppgifter för att sprida information om olyckor i området vidare till Trafikver-
kets- och Stockholm Vatten AB:s jourorganisationer.

Figur 19 - Exempel på del av beredskapsplan
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ATK

Figur 19 - Exempel på del av beredskapsplan

- Beslut om vem som ansvarar för att utföra vissa skyddsåtgärder i en akut fas av en olycka. I första 
hand gäller detta att stänga utgående flöden ur uppsamlande dammar för att förhindra akut förore-
ning av sjön.

- Plan för hur sanering ska ske tas fram. Vilka avtal ska upprättas med saneringsfirmor, vem beslutar 
och utför detta i olika scenarier. Problemet med utländska fordon, där försäkringar för saneringskost-
nader inte alltid gäller i Sverige, ska speciellt beaktas i denna diskussion.

- Beredskapsplanen ska dokumenteras på ett tydligt sätt och parterna bör ha regelbundna genomgång-
ar i syfte att föreslå kontinuerliga förbättringar av planen.

Drift- och underhåll - Förslaget om att upprätta en beredskapsplan kommer att omfatta delar som 
berör anpassningen av drift- och underhållsåtgärder till områdets känslighet, där bland annat befintlig 
dagvattenanläggning vid E4 är en viktig del.

Reglerande åtgärder i trafikmiljön - Hastigheten är en viktig faktor i trafiksäkerhetsarbetet. Det 
finns tydliga samband mellan lägre hastigheter på en vägsträcka och färre olyckor med lindrigare 
skadekonsekvens. Merparten av det lokala vägnätet vid Bornsjön är hastighetsbegränsat till 70 km/h 
men mätningar som utfördes under sommaren 2016 visar att medelhastigheten på vägarna på vissa 
sträckor ligger ca 10 km/h över den beslutade referenshastigheten för vägen. 

I arbetet har ett antal känsliga punkter definierats, där en sänkning av hastigheten vore önskvärd. Ak-
tuella delar för detta är sträckan förbi korsningen mellan väg 584/578 och passagen av Bergaholmsdi-
ket (1), sträckan vid befintlig dagvattenanläggning (2) samt sträckan genom grundvattenförekomsten i 
åsbildningen (3).

Vid Bergaholmsdiket (1) finns en känslig passage av vattendraget, där föroreningsrisken är stor efter-
som diket rinner rakt ut i Bornsjön. Intilliggande korsning har skymd sikt vid utfart mot väg 584 och 
sträckan är olycksbelastad. Mellan 2001-2016 har det inträffat 23 olyckor, varav 9 av dessa med allvar-
lig eller måttligt allvarlig skadeföljd. 

För att minska olycksfrekvensen och bättre skydda Bergaholmsdiket föreslås att en ATK-kamera2 sätts 
upp för att säkerställa att gällande hastighet följs. Vidare föreslås stopplikt vid utfart från väg 578 samt, 
om det kan anses motiverat ur lokala förhållanden, omkörningsförbud på väg 584 före och efter kors-
ningen för att minska risken för korsningsolyckor på grund av skymd sikt. Innan stopplikt införs bör 
dock gällande reglering och utmärkning med väjningsplikt ses över. 

Förslaget att anlägga belysning i korsningen är önskvärt men föreslås inte föras vidare då trafikflödena 
är för låga för att kunna motivera denna investering. Skyltningen av vattenskyddsområdet föreslås 

2	 Automatisk	trafiksäkerhetskontroll

Figur 20 - Förslag på reglerande åtgärder - hastighet

1.

2.

3.
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även ses över av Trafikverket. 

Passagen vid befintlig dagvattenanläggning (2) är mycket känslig. Vägen ligger väldigt nära sjökan-
ten och föroreningsrisken vid en olycka är uppenbar. Av den anledningen föreslås att hastigheten på 
denna sträcka sänks från 70 till 50 km/h. Denna sänkning bör kombineras med en uppsättning av 
ATK-kamera för att få önskad effekt. Ett alternativ till ATK kan vara att utforma vägsektionen så att 
hastigheten begränsas, se exempel i figur 18.

Sträckan på väg 584 från punkt (2) och norrut fram till Fiskarhagen är lokaliserad på en grusås med 
mycket goda uttagsmöjligheter för grundvatten. Åsen står i kontakt med Bornsjön och en förorening 
kan därmed spridas på ett oönskat sätt från åsen till sjön. Ett önskemål hade varit att sänka hastighe-
ten även på denna del. Bedömningen  är dock att det inte ger önskad effekt då efterlevnaden förväntas 
bli låg på en så pass lång 50-sträcka. Om det kan anses vara motiverat ur lokala förhållanden föreslås 
ett omkörningsförbud införas för sträckan i syfte att dämpa trafiktempot och förhoppningsvis minska 
antalet olyckor. Sträckan är backig och bitvis kurvig, vilket kan motivera ett sådant beslut. Under Steg 
3-åtgärder beskrivs även ytterligare förslag på sträckan för att minska spridning av eventuella utsläpp 
av föroreningar.

Gäller 
genomfart

Omledningsväg

E4

225

226

258

Förslag till åtgärder 
kräver formella beslut 
vid Trafikverket och 
Länsstyrelsen

Den tunga trafiken (totalvikter över 3.5 ton) utgör den största risken för vattentäkten i en olyckssitua-
tion, både med avseende på stora bränsletankar med diesel men även olika fordon med farligt gods. 
En viktig fråga i arbetet har varit hur exponeringen av tunga fordon mot sjön kan minskas. Det förslag 
som förs vidare är att införa genomfartsförbud på två sträckor för väg 584 enligt figur 21. Den viktiga 
kopplingen mot Salem för den tunga trafiken har gjort att möjligheten att helt ta bort tung trafik på 
väg 584 redan tidigt i processen har uteslutits. 

Föreslagen åtgärd bedöms ge god effekt då vägen belastas av cirka 100 tunga fordon per dygn i nuläget 
och bedömningen är att 80-90% av dessa fordon är genomfartstrafik på de olika sträckorna. Innan 
ett genomfartsförbud genomförs måste detta samrådas med polisen. Möjligheten till övervakning och 
uppföljning av förbudet blir en viktig fråga för att få full effekt av åtgärden.

Om detta förbud genomförs innebär det att omledning av tung E4-trafik vid störningar måste ske på 
väg 225/226/258 enligt figur 21. Förslaget bör vara tydligt motiverat eftersom det avviker från praxis, 
då väg 584 är en anläggning upplåten för allmän samfärdsel, där en trafikantgrupp i förslaget utesluts 
från att nyttja vägen. Detta ska dock motiveras av den höga prioritering som ett ökat skydd av Born-
sjöns vattenresurs har för samhälllsförsörjningen i Stockholms län.

Figur 21 - Förslag på reglerande åtgärder -genomfart
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Steg 3 
Bygg om - åtgärder som innebär begränsade ombyggnader

Riskanalysen har pekat på 12 stycken konfliktsträckor som är påverkande för yt- och grundvattenre-
surser i området. Konfliktsträckan är efter definition i riskanalysen definierad som "en vägsträcka som 
korsar, tangerar eller har sådan närhet till en vattenförekomst att det är troligt att avrinnande vatten 
från vägen kan nå vattenförekomsten eller att vägen på annat sätt kan förväntas påverka detta vatten". 

Konfliktsträckorna har getts olika värderingar och klassningar beroende på sannolikhet för påverkan 
på vattentäkten och konsekvens vid sådan påverkan. Med underlag från denna riskklassificering har 
projektet definierat en modell för hur dessa konfliktsträckor bör hanteras.

Förebyggande (röd) - Sträckor där åtgärder syftar till att minska risken för trafikolyckor samt mini-
mera spridningen av föroreningar om det skulle uppstå en olycka med tung trafik.

Dessa sträckor ligger i omedelbar närhet till vattentäkten och förorening riskerar ske av täkten innan 
sanering ens är möjlig att påbörja.

Beredskapshöjande (blå) - Sträckor där åtgärder syftar till att begränsa spridning av föroreningar 
och ge förutsättningar för effektiv sanering.

Avvaktande (lila) - Sträckor där påverkan kan ses så perifer att åtgärder inte omgående kan motive-
ras.

Figur 22 - Konfliktsträckor för vilka åtgärder inom steg 3 och 4 föreslås.
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FÖLJ PROCESSEN
Arbetsgruppsmöte nr 3 - "Pröva tänkbara lösningar" 2016-10-31

Arbetsgruppen diskuterade principiella alternativ för hur vägdagvattnet ska fördrö-
jas i allmänhet och för Bergaholmsbron i synnerhet. Det beslutades att projektet för 
utbyte av Bergaholmsbron inväntar principiella besked från ÅVS-arbetet innan arbetet 
går vidare. Ambitionen var att lösningen vid Bergaholmsbron ligger i linje med övriga 
lösningar som föreslås i området i ÅVS-arbetet.

FÖLJ PROCESSEN
Arbetsgruppsmöte nr 4 - "Pröva tänkbara lösningar" 2016-11-28

Slutliga målformuleringar fastlades. Samtliga konfliktsträckor presenterades med prio-
ritering i tre nivåer. Fyra styrande aspekter beslutades för de högst prioriterade sträck-
orna (begränsa spridning, möjliggöra sanering, minska risken för olyckor, förbered 
situationen vid olyckor). De båda principlösningarna för uppsamling och fördröjning 
av vägdagvatten diskuterades vidare utan att beslut fattades.

Hur de mest prioriterade sträckorna (röda) ska åtgärdas har diskuterats ingående. Under en stor del av 
arbetet var tanken att åtgärda vägmiljön vid passagen av de utpekade konfliktsträckorna med hastig-
hetssänkande åtgärder såsom exempelvis mittseparering i kombination med åtgärder för att förhindra 
spridning och underlätta sanering med stöd av räcken/kansten och uppsamlande dammar.

Under workshop nr två framkom information om att ett omfattande dag- och dränvattensystem som 
sedan länge finns byggt utmed väg 584, skulle kunna förändra förutsättningarna för de redan före-
slagna åtgärderna. Ny inventering av detta gjordes tillsammans med Stockholm Vatten AB och kartin-
formation tillhandahölls som gav ny inriktning på åtgärdsförslagen. 

På grund av det omfattande ledningssystemet som finns utmed väg 584 under befintliga diken, kan det 
på goda grunder antas ske transport av föroreningar oavsett var på sträckan en olycka sker. Detta för-
ändrar bilden från ett antal konfliktpunkter till mer omfattande utbredning av konfliktsträckor. Istället 
för att försöka skydda hela vägen beslöts istället att angripa de punkter där ledningssystemen från 
åker- och skogsdränering har sina utlopp mot Bornsjön. I dessa punkter kan föroreningar från både 
vägdagvatten och åker/skogsdränering stoppas upp och saneras vid en föroreningssituation.

Grundtanken blir därmed att anlägga uppsamlande och fördröjande dammar i dessa punkter med 
dämt utlopp och oljeavskiljande funktion. Dammarnas utgående flöde ska även vara möjliga att stänga 
av vid en akut fas.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av åtgärdsförslag för de olika konfliktsträckorna som till-
hör steg 3.
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Konfliktpunkt RÖD 1

Denna sträcka skiljer sig åt från de övriga sträckorna eftersom den är belägen på åsmaterial som är 
mycket genomsläppligt vid infiltration. Övriga sträckor är belägna mer eller mindre på ler- och siltdo-
minerade jordarter, vilka är betydligt mer gynnsamt för att förhindra infiltration av föroreningar.

Den åsbildning som väg 584 följer på den aktuella sträckan står i hydrologisk kontakt med Bornsjön. 
Det innebär att en förorening i åsen sekundärt även kan påverka vattenkvaliteten i Bornsjön. Slutsat-
sen är därför att sträckan behöver ett skydd mot spridning av föroreningar i vägens sidoområde.

Konfliktpunkt RÖD 1
Åtgärdsförslag
Begränsa spridning – Högkapacitetsräcke utförs på båda sidor av 
väg 584 från åkermarkskanten i sydligaste delen av Fiskarhagens 
bebyggelse fram till punkt RÖD 2. Vägdagvatten avleds med 
kantsten och dagvattenbrunnar eller tätade diken på sträckan. 
Även E4 bör kompletteras med förlängning av högkapacitetsräcket 
norrut för södergående riktning inom grusåsbildningen.

Möjliggör sanering och rening – Torrlagda utjämningsmagasin 
anläggs med reglerade utloppsflöde för att möjliggöra sanering 
innan föroreningar når sjön. Befintlig dagvattendamm i södra delen 
bör nyttjas till stor del. 

Minska risken för fordonsolyckor– Sänkning av hastigheten är 
önskvärt men den långa sträckan kommer att ge problem med 
efterlevnad för en hastighetsbegränsning till 50 km/h. 
Omkörningsförbud införs om det är motiverat efter lokala 
förhållanden på sträckan.

Förbered situationen vid olyckor‐ Dela ut ansvar för manuell 
avstängning av eventuell dammar. Upprätta rutin och fördela 
ansvar för  arbetet med sanering.

Figur 23 - Förslag på steg 3-åtgärder för sträcka RÖD 1 

Förslaget utgår från att högkapacitetsräcken bibehåller fordon på vägen och kantsten eller täta di-
ken leder dagvatten och eventuella föroreningar mot uppsamlande dammar med oljeavskiljande och 
fördröjande funktion, där sanering även möjliggörs. Befintlig damm i södra änden ska nyttjas så långt 
som möjligt, vilket sannolikt kräver vissa ledningsbyggnader. Dagvatten från vägport under E4 i den 
södra änden bör pumpas mot damm istället för att ledas rakt ut i sjön enligt befintlig lösning.

Åtgärden med uppsättning av sidoräcken kommer att leda till en mer trängd situation för oskyddade 
trafikanter utmed sträckan. En framtida utbyggnad av separat GC-bana3 i det planerade Södertälje-
stråket kommer att åtgärda detta problem.

3 Gång- och cykelbana
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Konfliktpunkt RÖD 2

Sträckan förbi befintlig dagvattenanläggning är känslig eftersom väg 584 går mycket nära både 
anläggningen och Bornsjön. I syfte att undvika direkt nedkörning i dagvattendammen, och minska 
risken för skador på tätskiktet, föreslås ett högkapacitetsräcke sättas upp på västra sidan av vägen på 
sträckan förbi dagvattenanläggningen.

Konfliktpunkt RÖD 2
Åtgärdsförslag
Begränsa spridning – Högkapacitetsräcke utförs på 
västra sidan från RÖD 1 och förbi damm söderut ca 
100 m för att undvika direkt nedkörning i dammen. 
Vägdagvatten avleds mot kantsten eller diken som 
vid behov tätas. Befintlig damm föreslås renoveras 
och tätas för minska infiltration och möjliggöra 
sanering vid utsläpp av föroreningar. Dagvatten 
norrifrån (584/Söderby gårdsväg) leds mot damm. 
Bräddningsfunktionen ses över i befintlig 
dagvattenanläggning.

Möjliggör sanering och rening – Befintlig damm 
nyttjas.

Minska risken för fordonsolyckor– Inför 
hastighetsbegränsning till 50 km/h förbi den aktuella 
sträckan. Omkörningsförbud införs om det är 
motiverat efter lokala förhållanden på sträckan.

Förbered situationen vid olyckor‐ Dela ut ansvar för 
manuell avstängning av damm. Upprätta rutin och 
fördela ansvar för  arbetet med sanering.

Trumma Trumma

Utlopp

Befintlig 
damm

Figur 24 - Förslag på steg 3-åtgärder för sträcka RÖD 2 

Befintlig dagvattenanläggning har uppmärksammats med vissa brister. Åtgärderna som föreslås för att 
förbättra effekten är att befintlig bräddning av dagvatten från E4 stängs och istället leds genom dagvat-
tenkammaren för att erhålla viss oljeavskiljning även vid höga flöden. Vidare bör dammen renoveras 
och förses med nytt tätskikt eftersom den planerade funktionen på dammen inte längre upprätthålls 
då tätskiktet ser ut att vara punkterat. Funktioner med dämda utlopp, oljeavskiljning samt avstäng-
ning som föreslås på övriga dammar i projektet bör tillses även för denna damm.

Ombyggnadsåtgärder kombineras även med sänkt hastighet på sträckan från 70 till 50 km/h för att 
minska risken för olyckor i det känsliga partiet.
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Konfliktpunkt RÖD 9

Den utpekade konfliktpunkten i Bornsjöns nordvästra hörn är problematisk på grund av att väg 580 
plan- och höjdmässigt ligger med mycket litet avstånd mot Bornsjön. Exponeringen är låg med avse-
ende på trafikbelastningen men under perioder med högre vattenstånd går vattenytan i princip upp i 
nivå med vägen, vilket skulle ge förödande konsekvenser vid ett utsläpp från fordon på vägen. 

Utredningen har inte kommit fram till några andra lämpliga skyddsåtgärder annat än att stänga av för 
genomfartstrafiken för att säkerställa skyddet av sjön. Skyddsåtgärder med räcken och uppsamlande 
dammar får marginell effekt på grund av att sjön tidvis kan nå samma höjd som vägbanan. Den typen 
av åtgärder har därför föreslagits att inte föras vidare till fortsatt arbete. En omledning i ny sträckning 
blir kostsam och bedöms inte som ekonomiskt realistisk mot bakgrund av den låga trafikmängden på 
vägen.

En avstängning kompliceras av flera faktorer och frågan kräver därför särskild beredning. 

ÅVS-processen rekommenderar ur ett vattenvårdsperspektiv att en partiell avstängning av väg 580 
utförs. Frågan om väghållningsansvaret behöver dock först klargöras i särskild process innan beslut 
om stängning kan fattas. Väghållningsansvaret för väg 580 håller på att ses över i en särskild utred-
ning som en del i ett kommande myndighetsbeslut i frågan. Arbetet ingår som en del i ett nationellt 
projekt, där Trafikverket utreder väghållaransvaret för ett antal vägsträckor. I det aktuella området är 
det Vällingevägen (väg 580) från korsningen med Ladviksvägen (väg 578) upp till Hemvärnets Strids-
skola (HvSS) samt väg 579 som ingår. Motiv till överlämningen är att berörda vägar saknar allmänna 
målpunkter och inte behövs för allmän samfärdsel.

Stockholm Vatten AB äger all mark utmed väg 580 så om planerna på ändrat väghållarskap genomförs 
finns det mycket som tyder på att vägen blir enskild och att Stockholm Vatten AB får rådighet över 
hur vägen används och utrustas. Huvudmannen för den enskilda vägen har rådighet att besluta om en 
partiell avstängning av vägen.

Konfliktpunkt RÖD 9 Vällingevägen
Åtgärdsförslag
Begränsa spridning – Förslag att Vällingevägen 
bommas för obehörig trafik för att eliminera 
genomfartstrafik. Kräver beslut i väghållarfrågan 
samt politisk beredning i Salem.

Möjliggör sanering och rening – Inga åtgärder 

Minska risken för fordonsolyckor– Inga åtgärder

Förbered situationen vid olyckor‐ Inga åtgärder

XX
X

X

Figur 25 - Förslag på steg 3-åtgärder för sträcka RÖD 9 

Problematik med nedskräpning och bilvrak har framförts under processen och behöver beaktas med 
rutiner för att inte bli ett problem för vattentäkten och området i stort.
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Steg 4 
Tänk nytt - åtgärder som innebär nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

De åtgärder som redovisas under steg 4 innebär till stor del byggnationer av uppsamlande och för-
dröjande dammar för att förhindra att föroreningar från vägområdet kan rinna ut i Bornsjön. Dessa 
åtgärder ska även ske i kombination med tidigare beskrivna åtgärder inom steg 1-3. 

Förebyggande (röd) - Sträckor där åtgärder syftar till att minska risken för trafikolyckor samt mini-
mera spridningen av föroreningar om det skulle uppstå en olycka med tung trafik.

Konfliktpunkt RÖD 3

Den utpekade konfliktpunkten var inte uppmärksammad i riskanalysen. Dock är det av största prio-
ritet att åtgärda denna punkt eftersom det befintliga ledningsystemet utmed väg 584 med ett snabbt 
förlopp kan transportera föroreningar som tränger ner i de befintliga ledningarna (blå linjer) någon-
stans utmed vägsträckan rakt ut i sjön. 

Konfliktpunkt RÖD 3 Salems kyrka
Åtgärdsförslag
Begränsa spridning – Ingen åtgärd

Möjliggör sanering och rening –Befintligt ledningssystem för 
åkeravvattning ligger under vägdikena, vilket gör det svårt 
höjdmässigt att anlägga en uppsamlande damm i vägområdet för 
denna avvattning. För att förhindra att föroreningar sprids från 
detta ledningssystem bör därför en uppsamlande damm ordnas 
vid utloppskulvertens ändpunkt. Denna damm bör få gemensam 
funktion även för vägdagvatten från diken. Dammen bör ordnas 
med dämt utlopp och oljeavskiljande funktion.

Minska risken för fordonsolyckor– Ingen åtgärd

Förbered situationen vid olyckor‐ Dela ut ansvar för 
uppsamlande damm avseende avstängning och underhåll. 
Upprätta rutin och fördela ansvar för  arbetet med sanering.

Ny damm

Figur 26 - Förslag på steg 4-åtgärder för sträcka RÖD 3

En uppsamlande damm med permanent våtvolym bör därför anläggas i utloppsänden på ledningen. 
Denna damm kan då hantera vatten både från åker- och skogsdräneringar samt dagvatten från vägen.

Dammen bör ha ett dämt flödesreglerat utlopp med magasinskapacitet för ett dimensionerande regn 
så att sanering kan påbörjas innan föroreningar når sjön. Utloppet bör även kunna stängas vid akuta 
situationer. 

Storleken på dammen bör utredas vidare i projekteringsskedet. Dammen ska ges en fördröjande funk-
tion och utformas för ett dimensionerande regn i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. Utöver funktion 
vid akutfasen kan dammen med tillräcklig storlek även lägga fast en del fasta föroreningar och minska 
näringsläckaget till sjön.

Dammen ska förses med anordning för oljeavskiljande funktion.

Till dammen ska det finnas en tillfartsväg från intilliggande lokalväg, så att driftåtgärder och snabb 
åtkomst vid akuta lägen kan säkerställas.
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Konfliktpunkt RÖD 4 

Denna punkt har liknande problemsituation som föregående punkt med ledningssystem för åker- och 
skogsdränering utmed vägen, med skillnaden att avrinningen mot sjön sker i öppet dike. Diket är ca 
500 m långt mellan vägen och utloppet, vilket ger ett snabbt förlopp på < 30 min vid medelvattenfö-
ring innan en förorening från vägen kan vara ute i sjön.

Konfliktpunkt RÖD 4 Fågelsta
Åtgärdsförslag
Begränsa spridning – Ingen åtgärd

Möjliggör sanering och rening – Befintligt ledningssystem för åkeravvattning ligger 
under vägdikena, vilket gör det svårt höjdmässigt att anlägga en uppsamlande 
damm i vägområdet för denna avvattning. För att förhindra att föroreningar sprids 
från detta ledningssystem bör därför uppsamlande damm ordnas utmed 
utloppsdiket ner mot sjön. Denna damm får då gemensam funktion även för 
vägdagvatten från diken. Vägdagvatten kan fördröjas i diken med genomsläppliga 
skärmar. Damm bör ordnas med dämt utlopp och oljeavskiljande funktion.

Minska risken för fordonsolyckor– Förstärk räcket på norra sidan för att undvika 
direkt nedkörning i utloppsdike.

Förbered situationen vid olyckor‐ Dela ut ansvar för uppsamlande damm 
avseende avstängning och underhåll. Upprätta rutin och fördela ansvar för  
arbetet med sanering.

Ny damm

Figur 27 - Förslag på steg 4-åtgärder för sträcka RÖD 4 

För att minska risken för att föroreningar leds ut i sjön föreslås en uppsamlingsdamm med permanent 
våtvolym anläggas i den nedre delen av dikessträckan. Dammen samlar upp vatten från åker- och 
skogsdräneringar samt vägdagvatten på sträckan men kommer även att kunna fånga upp eventuella 
utsläpp från intilliggande jordbruksbebyggelse i Fågelsta.

Dammen bör ha ett dämt flödesreglerat utlopp med magasinskapacitet för ett dimensionerande regn 
så att sanering kan påbörjas innan föroreningar når sjön. Utloppet bör även kunna stängas vid akuta 
situationer. 

Storleken på dammen bör utredas vidare i projekteringsskedet. Dammen ska ges en fördröjande funk-
tion och utformas för ett dimensionerande regn i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. Utöver funktion 
vid akutfasen kan dammen med tillräcklig storlek även lägga fast en del fasta föroreningar och minska 
näringsläckaget till sjön.

Dammen ska förses med anordning för oljeavskiljande funktion.

Till dammen ska det finnas en tillfartsväg från intilliggande lokalväg, så att driftåtgärder och snabb 
åtkomst vid akuta lägen kan säkerställas.
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Konfliktpunkt RÖD 5 

Punkten ingick inte i riskanalysens redovisning av konfliktsträckor men på grund av att lednings-
sträckor från vägen leds med utlopp mot sjön har den i arbetet bedömts som ett riskobjekt. 

Vid denna konfliktpunkt finns dock en befintlig damm redan utförd för att förhindra direkta utsläpp i 
sjön. Dammen är uppförd i forskningssyfte av Stockholm Vatten AB för att studera möjligheterna att 
lägga fast näringsämnen i dammens vegetation. Enligt Stockholm Vatten AB har provtagningar vid 
uppföljning visat på lyckosamma resultat i detta avseende.

Konfliktpunkt RÖD 5 Bergaholm N
Åtgärdsförslag
Begränsa spridning – Ingen åtgärd

Möjliggör sanering och rening – Avvattning av väg‐ och 
åkerområden är anslutna via kulvertar mot befintlig 
avstängningsbar damm innan avrinning sker mot sjön. Utloppsida i 
dammen kan förses med oljeavskiljare.

Minska risken för fordonsolyckor– Ingen åtgärd

Förbered situationen vid olyckor‐ Dela ut ansvar för uppsamlande 
damm avseende avstängning och underhåll. Upprätta rutin och 
fördela ansvar för  arbetet med sanering.

Befintlig 
damm

Figur 28 - Förslag på steg 4-åtgärder för sträcka RÖD 5 

I samband med att detaljprojektering utförs av andra föreslagna dammar bör även funktionen för den 
nu befintliga dammen ses över med avseende på exempelvis funktion för oljeavskiljning.

Erfarenheter från uppföljningen av den befintliga dammen bör beaktas i det fortsatta arbetet och del-
vis kunna fungera som underlag för projektering av nya dammar i området.



37

Konfliktpunkt RÖD 6 

Vid denna konfliktsträcka står vägdiken i kontakt med ett ledningssystem som leds direkt ner mot 
Bergaholmsdiket. Ett utsläpp på vägen skulle därmed kunna leda till att en förorening når sjön via 
ledningssystem och  Bergaholmsdiket.

Konfliktpunkt RÖD 6
Bergaholm S
Åtgärdsförslag
Begränsa spridning – Ingen åtgärd

Möjliggör sanering och rening – Förbättra 
diken – proppa dagvattenkulvert mot 
Bergaholmsdiket.

Minska risken för fordonsolyckor– Ingen 
åtgärd

Förbered situationen vid olyckor‐ Upprätta 
rutin och fördela ansvar för  arbetet med 
sanering.

Mot befintlig 
damm (RÖD 5)

Skårbydammen

Bergaholmsdiket

Figur 29 - Förslag på steg 4-åtgärder för sträcka RÖD 6

En åtgärd bör utgå från att leda vattnet från vägdiken via vattendelare antingen västerut mot trumma 
under väg 584 och vidare norrut mot befintlig damm vid punkt RÖD 5 eller österut mot Skårbydam-
men.

Vägdikena behöver fördjupas för att möjliggöra avrinning mot de önskade recipienterna. Den av Tra-
fikverket anlagda passagen för groddjur vid Skårbydammen ska beaktas vid arbetena.

Befintliga dag- och dränvattenledningar över åkermarksområdet söderut mot Bergaholmsdiket ska 
schaktas fram i inloppsändan vid vägen och proppas, för att förhindra att dagvatten från vägdiken kan 
rinna denna väg. 
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Konfliktpunkt RÖD 7 

Vid Bergaholsmsdikets korsning med väg 584 pågår sedan en tid tillbaka ett projekt inom Trafikverket 
som syftar till att byta befintlig valvbro. Bron byggdes år 1900 och har uppnått sin tekniska livslängd. 
Bron visar tydliga tecken på renoveringsbehov och vid broinspektioner har bron fått ett flertal anmärk-
ningar. Beslut finns att byta ut befintlig bro mot en ny trumbro.

Projektet har under hösten inväntat resultatet från ÅVS-processen för att få riktlinjer för hur dag-
vattenfrågan ska hanteras i samband med brobytet. 

Konfliktpunkt RÖD 7 Bergaholmsdiket
Åtgärdsförslag
Begränsa spridning – Sammankoppla ny rörbro med befintliga 
kulvertar i Bergaholmsdiket så att spridning till vattendraget 
inte kan ske. Vägdagvatten avleds mot täta diken.

Möjliggör sanering och rening – Dagvatten från vägdiken ska 
fördröjas och förses med oljeavskiljande funktion innan 
anslutning mot kulvert. Framtida möjlighet till invallat 
våtmarksområde nedströms liknande punkt 8 finns.

Minska risken för fordonsolyckor– Ingen åtgärd

Förbered situationen vid olyckor‐ Dela ut ansvar för ev. 
uppsamlande damm avseende avstängning och underhåll. 
Upprätta rutin och fördela ansvar för  arbetet med sanering.

Figur 30 - Förslag på steg 4-åtgärder för sträcka RÖD 7

Bergaholmsdikets korsning med väg 584 är en känslig punkt för Bornsjön eftersom diket tidvis har 
mycket höga flöden och ett utsläpp från en olycka på vägen skulle leda till förorening av sjön med 
snabbt förlopp.

Bergaholmsdiket är kulverterat med två stycken 1000 mm rör både upp- och nedströms bron. Detta 
har gjorts för att komma tillrätta med de problem som har funnits med erosion av dikeskanter på 
grund av det stora siltinnehållet i omgivande marker. För att minska risken för utsläpp till Berga-
holmsdiket föreslås därför att de befintliga rören sammankopplas och täcks med täta jordmassor så att 

"fönstret" stängs mot diket. En olycka på vägen med efterföljande utsläpp av miljöfarliga ämnen skulle 
därmed få betydligt mer lindriga konsekvenser för Bornsjön.

Dagvatten från befintliga vägdiken ska fördröjas och efter att genomgått en oljeavskiljande funktion 
ledas ner i utgående dagvattenrör. 
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Konfliktpunkt RÖD 8 

Denna konfliktpunkt ligger utmed väg 578 och har lägre trafikbelastning än de punkter som tidigare 
redovisats utmed väg 584. Punkt RÖD 8 berörs inte av omledningstrafik på E4 men kan på sikt få mer 
trafik om exploatering kommer till stånd i Högantorpsområdet. Diket som passerar väg 578 har ett 
stort avvattningsområde i dalgången västerut upp mot Salems golfklubb.

Konfliktpunkt RÖD 8 Lundby
Åtgärdsförslag
Möjliggör sanering och rening – Utgående dike är anslutet mot ett 
område nedströms med uppsamlande och avstängande funktion, 
vilket innebär att spridning av förorening i vägområdet kan hindras 
innan det når sjön. Dämt utlopp med oljeavskiljande funktion bör 
finnas. 

Befintligt invallat 
område

Bergaholmsdiket

Figur 31 - Förslag på steg 4-åtgärder för sträcka RÖD 8 

Diket som passerar väg 578 leds ut mot ett stort våtmarksområde innan det sedan når Bornsjön. I 
huvudfåran har Stockholm Vatten AB byggt en munkanordning4 med träsättar för att kunna ändra 
flödesriktningen mot ett invallat område norr om huvudfåran. Syftet med denna åtgärd är att under 
tidpunkter med stor näringstillförsel i inkommande vatten kunna få reduktioner genom att uppehålla 
vattnet i invallningen.

Denna funktion skulle vara mycket värdefull även vid en akut föroreningssituation vid väg 578. Invall-
ningen är gjord på ett sådant sätt att en huvudfåra leder förbi vattnet i närheten av grusvägen norr om 
våtmarksområdet, vilket skulle kunna möjliggöra sanering vid en föroreningssituation.

I samband med att detaljprojektering utförs av andra föreslagna dammar bör även funktionen för den 
nu befintliga invallningen ses över med avseende på möjligheten att höja nivån för att med dämd ut-
loppsfunktion kunna öka den uppehållande funktionen och möjliggöra för oljeavskiljning. Konsekven-
ser för uppströmsliggande dräneringssystem måste dock studeras vi en sådan åtgärd.

4	 Brunn	med	dämmande	funktion	som	kan	styra	flödet	i	viss	riktning

Väg 578
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Beredskapshöjande (blå) - Sträckor där åtgärder syftar till att begränsa spridning av föroreningar 
och ge förutsättningar för effektiv sanering.

Konfliktpunkt BLÅ 1

Väg E4 utgör ett stort riskobjekt för Bornsjön på grund av den stora exponering som finns av tung 
trafik. Förhållandet att vägen är primärled för farligt gods gör även att det förekommer miljöfarliga 
ämnen i stor omfattning på vägen. Vid Hallstavägens undergång startar Bergaholmsdiket som leder 
rakt ner mot Bornsjön. Här finns en öppning, där ett utsläpp på E4 skulle kunna leta sig ner mot Born-
sjön via Bergaholmsdiket. Sträckan mellan E4 och Bornsjön, 4.5 km, ger dock beredskap för att kunna 
fördröja/stoppa och sanera en förorening innan den hinner fram till sjön.

Konfliktpunkt Blå 1 E4
Åtgärdsförslag
Begränsa spridning – Inga åtgärder 

Möjliggör sanering och rening – Anlägg 
uppsamlande damm med avstängning och 
dämt utlopp med oljeavskiljande funktion 
för att möjliggöra sanering.

Minska risken för fordonsolyckor– Inga 
åtgärder

Förbered situationen vid olyckor‐ Dela ut 
ansvar för uppsamlande damm avseende 
avstängning och underhåll. Upprätta rutin 
och fördela ansvar för  arbetet med 
sanering.

Ny damm

E4

Figur 32 - Förslag på steg 4-åtgärder för sträcka BLÅ 1

För att skapa bättre beredskap för att fördröja/stoppa och sanera en förorening från E4 föreslås att en 
damm utförs vid Hallinge gårdsväg, ca 1 km från E4.

En uppsamlande damm med permanent våtvolym anläggs och denna damm kan då hantera vatten 
både från åker- och skogsdräneringar samt dagvatten från vägen.

Dammen bör ha ett dämt flödesreglerat utlopp med magasinskapacitet för ett dimensionerande regn 
så att sanering kan påbörjas innan föroreningar når sjön. Utloppet bör även kunna stängas vid akuta 
situationer. 

Storleken på dammen bör utredas vidare i projekteringsskedet. Dammen ska ges en fördröjande funk-
tion och utformas för ett dimensionerande regn i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. Utöver funktion 
vid akutfasen kan dammen med tillräcklig storlek även lägga fast en del fasta föroreningar och minska 
näringsläckaget till sjön.

Dammen ska förses med anordning för oljeavskiljande funktion.

Till dammen ska det finnas en tillfartsväg från intilliggande lokalväg, så att driftåtgärder och snabb 
åtkomst vid akuta lägen kan säkerställas.
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Avvaktande (lila) - Sträckor där påverkan kan ses så perifer att åtgärder inte omgående kan motive-
ras.

De konfliktsträckor som finns identifierade i riskanalysen, där vägdagvatten passerar ett annat vatten-
drag först innan transport sker mot Bornsjön, har  i ÅVS-arbetet getts en lägre prioritet för åtgärder.

Konfliktpunkt LILA 1‐5
Åtgärdsförslag
Begränsa spridning – Inga åtgärder

Möjliggör sanering och rening – Samtliga lila 
konfliktpunkter passerar damm eller annat vattendrag 
vilket möjliggör sanering innan någon förorening kan 
nå Bornsjön.

Minska risken för fordonsolyckor– Inga åtgärder

Förbered situationen vid olyckor‐ Dela ut ansvar för 
manuell avstängning av damm. Upprätta rutin och 
fördela ansvar för  arbetet med sanering.

Skårbydammen

Figur 33 - Förslag på steg 4-åtgärder för sträcka LILA 1-5

Bedömning är att det för dessa sträckor finns andra vattendrag som en buffert som ger beredskap i tid 
och rum att stoppa upp och sanera en förorening innan den kan skada vattnet i Bornsjön.

FÖLJ PROCESSEN
Workshop nr 3 - "Forma inriktning och rekommendera åtgärder" 2016-12-07

Ny information om befintliga drän- och dagvattensystem utmed väg 584 innebar att 
flera förslag till åtgärder krävde omarbetningar i sent skede inför WS nr 3. Åtgärderna 
innebär att det blir ett samlat grepp på dagvatten både från åker- och skogsdränering-
ar samt vägdagvatten men en samlad uppfattning var att ansvarsfrågorna för investe-
ring och drift av skyddsanordningar blir otydligare.
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6.3 Potentiella effekter och konsekvenser
De åtgärdsförslag som redovisats i föregående avsnitt bidrar alla till det övergripande målet om ett 
förbättrat vattenskydd för Bornsjön. Nedan redogörs för de olika åtgärdernas bidrag till delmålen som 
finns beskrivna i kapitel 4.3.

Miljö och intrångsaspekter

De steg 1, 2 och 3 åtgärder som föreslås bedöms inte stå i konflikt med befintliga natur- och kulturvär-
den i området. En avstängning av Vällingevägen bedöms inte försämra allmänhetens tillgång till na-
turreservatet. Vad gäller steg 4-åtgärder medför dessa att byggnation sker inom vattenskyddsområde 
vilket i sig utgör en konflikt. En viktig konsekvens av att genomföra åtgärder för ökat skydd för vat-
tenkvaliteten  är att detta även blir ett skydd för naturvärden i sjön. Åtgärder kan motiveras, då syftet 
är att ytterligare förbättra vattenskyddet men kräver försiktighetsmått vid själva genomförandet. Viss 
påverkan på utpekade områden av natur- och kulturmiljöintresse kan inte uteslutas vid anläggandet av 
nya dammar. Bedömningen är dock att den sammanvägda nyttan av förbättrat skydd för vattentäkten 
överväger de intrångseffekter som kan uppstå enligt nedan:

Naturmiljö

Röd 1 angränsar till nyckelbiotoper (sandbarrskog) samt i anslutning till Bornsjön även en sumpskog. 
Påverkan bedöms som marginell då föreslagna åtgärder begränsar sig till vägområdet. 

Röd 3 och 4 ligger inom utpekade områden med naturvärde (lövskog). Möjlig vändyta vid Röd 9 
utmed Vällingevägen ligger i anslutning till en lövskogslund/hagmarksskog, av Skogsvårdsstyrelsen 
utpekat naturvärde.

Samtliga åtgärder, dammar och eventuella tillfartsvägar, bör kunna anpassas till förhållanden på plats 
och påverkan på naturmiljöintressen bedöms därmed som litet. Utformning av dammar ska göras 
på så sätt att inte "fällor" skapas för t ex groddjur samt att de möjligheter att skapa nya/förbättrade 
livsmiljöer för hotade arter ska tas tillvara vid projektering av åtgärder. Det kan handla om att skapa 
sand/grusslänter, skapa småvatten etc. och på så sätt kan möjligheten nyttjas att stärka naturvärdena 
i ett redan skyddat område. Åtgärder som kan kräva dispens från reservatsföreskrifter eller kompense-
rande åtgärder ska identifieras och beaktas i fortsatt arbete.

Figur 34 - Längs Bornsjöns strand finns flera gravar från bronsåldern - ovan Skårbyröset väster om Fågelsta 
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Kulturmiljö

En översiktlig studie av kända forn- och kulturmiljölämningar i området visar att påverkan inte kan 
uteslutas vid följande platser/åtgärder: Röd 1 i anslutning till korsningen väg 584 / Söderby Gårds 
väg, Röd 3, Röd 6 samt Röd 7 (endast södra sidan av väg 584). Vid föreslagen damm Blå 1 vid Hal-
linge finns också områden/fynd som kan påverkas. Gemensamt för alla platser är att ytterligare 
studier behöver göras i kommande skede då mer detaljerade utformningar och placering av dammar 
tas fram.

Aspekter rörande samhällets vattenförsörjning

Målet är att hitta åtgärder som dels minskar antalet olyckor och dels minskar risk för spridning av 
förorening vid eventuell olycka. 

De åtgärder som bidrar till en minskning av antalet trafikolyckor på berörda konfliksträckor utgörs 
av steg 2-åtgärder (sänkning av hastighet, ATK samt omledning av tung genomfartstrafik). Riskredu-
cerande åtgärder utgörs av steg 1 (beredskapsplan) samt steg 3 och 4 (räcke, kantsten, uppsamlings-
dammar eller motsvarande).  

Minskning av olyckor
Analys av föreslagna steg 2-åtgärder visar att antalet olyckor på väg 584 bedöms minska. Även i trafik-
systemet som helhet förväntas olyckorna minska trots ett ökat trafikarbete till följd av omledning av 
den tunga genomfartstrafiken via E4. 

Totalt beräknas den årliga minskningen av trafikolyckor uppgå till fyra stycken. Antalet döda, svårt- 
och lindrigt skadade bedöms minska med 0,4 stycken varje år.

Minskad spridning av förorening vid olycka
Föreslagna steg 3- och 4-åtgärder minskar risken att en förorening når Bornsjön vid en olycka på 
vägnätet. Vidare förbättras förutsättningarna för sanering av ett utsläpp vid en eventuell olycka. 
Genom att vägdagvatten avleds till ett kontrollerat magasin kan räddningsinsatser koncentreras till 
färre punkter i området. Därtill har även föreslagna dammar en renande funktion då partikelbundna 
föroreningar kan avsättas i dammarna vid normal drift. 

En beredskapsplan bidrar till att ytterligare effektivisera eventuella insatser då anläggningarnas 
funktion och eventuella avstängningsanordningar tydligt beskrivs. En viktig aspekt i framtagandet 
av beredskapsplaner utgör ansvarsfördelningen mellan olika aktörer, såväl i driftskedet som vid ett 
olyckstillbud. Genom att tydliggöra ansvarsfördelningen förbättras möjligheten till en lyckad sanering 
vid en eventuell olycka och frågan bör prioriteras i kommande arbete.

Framkomlighetsaspekter väg

De åtgärdsförslag som har störst inverkan på framkomligheten i det primära vägnätet (E4) utgörs av 
tydliggörande av omledningsvägnätet samt förbud mot tung genomfartstrafik (över 3.5 tons totalvikt) 
på väg 584. Det sistnämnda medför att mellan 80 och 110 tunga fordon varje dag hänvisas till E4 
istället för att köra utmed väg 584. Sett till de trafikflöden som finns på E4 idag (drygt 70 000 ÅDT 
varav 8 400 tunga fordon) bedöms dock påverkan på framkomligheten för E4-trafiken som marginell. 

Beslut att inte tillåta väg 584 som omledningsväg påverkar i första hand vägsystemet utmed väg 
225/226 via Vårsta och Botkyrka samt väg 258 Hågelbyleden som kommer att få ökad trafik vid om-
ledning. Eftersom det finns både vattenskyddsområden (Segersjö) och trafikmiljöer med stort antal 
oskyddade trafikanter utmed denna sträcka bör konsekvensbilden utredas mer noggrant så att en 
avvägning mellan de olika intressena kan ske. Åtgärderna medför att dagens trafik på väg 584 får en 
försämrad framkomlighet i och med sänkt hastighet och omvägar för den tunga genomfartstrafiken. 

En stängning av väg 580 på en kortare sträcka i Bornsjöns nordvästra del får små konsekvenser totalt 
sett för transportsystemet eftersom de målpunkter som finns i området kan nås från det kvarvarande 
vägnätet. Den sträcka som föreslås stängas har inga anslutande vägar. Möjligheten att köra runt sjön 
blir inte kvar, vilket är positivt ur ett vattenskyddsperspektiv eftersom det kommer att minska oön-
skad trafik i ett mycket känsligt parti av sjön. Möjligheten att promenera och cykla förbi den avstäng-
da sträckan ska finnas kvar.
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6.4 Uppskattning av kostnader för alternativen
En grov kostnadsuppskattning av föreslagna åtgärder har gjorts. Bedömningen utgår från schablon-
kostnader för olika åtgärdstyper och ska därför ses som en indikation på en kostnadsnivå. Prisnivån är 
2016-12.

Till de byggkostna der som redovisas ovan ska sedan projektering, byggherrekostnader, risk och andra 
administrativa kostnader adderas på mellan 15-25%.

Åtgärd Steg Kostnad [Mnkr]
Omledningsvägnät via Vårsta/Botkyra 1 0,5
Sänkt hastighet 50 km/h närmast Bornsjön 2 0,05
Omkörning- /genomfartsförbud väg 584 2 0,05
Vägavstängning Vällingevägen 2 0,1
ATK, två platser 2 1
Beredskapsplaner 2 0,1
Dagvattenanläggning befintlig (uppgradering) 3 0,1
Skyltning korsning 584/578 3 0,1
Röd 1 3 11
Röd 2 3 1,5
Röd 3, 4, 6  (0.5 milj/st) 4 1,5
Röd 7 (Bergaholmsdiket, exkl brobyte) 3 0,5
Röd 5,8 (komplettering befintliga dammar 0.25 milj/st) 3 0,5
Röd 9 3 0,3
Blå 1 4 0,5

Summa 17,3

Figur 35 - Sammanställning åtgärdskostnader.
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6.5 Bedömd samhällsekonomiska nytta av alternativen
I arbetet med åtgärdsförslagen har samhällsekonomiska konsekvenser av trafikregleringar tagits fram. 
Någon monetär värdering av vattentäkten Bornsjön har inte gjorts varför någon egentlig samhällseko-
nomisk jämförelse ej kan göras. Däremot kan redovisade trafikekonomiska konskekvenser ställas mot 
samhällets kostnader om vattentäkten skulle slås ut. 

Nedan redogörs för trafikekonomiska effekter av omledning av tung genomfartstrafik, hastighetssänk-
ning till 50 km/h närmast Bornsjön samt ATK vid två platser. Effekterna är beräkande med Tra-
fikverkets EVA-modell (version 2.94) och nuvärden är beräknade för en kalkylperiod på 60 år och en 
diskonteringsränta på 3,5%.

Förslaget att förbjuda tung genomfartstrafik medför att trafikarbetet för denna fordonskategori ökar 
med 191 000 fordonskilometer årligen. Effekten av detta är dock låg totalt sett. Totalt bedöms sam-
hällets kostnader vad avser vägtrafik öka med 5,6 miljoner kr årligen. Den enskilt största kostnaden 
utgörs av restidsförlängning för biltrafiken med 33 000 timmar per år av totalt 40 000 timmar. 

Den sammanvägda bedömningen är att föreslagna åtgärder kan anses motiverade trots årligt ökande 
trafikkostnader såsom ökad restid mm. med motsvarande 5,6 miljoner kr. Samhällets kostnader vid en 
utslagning av vattentäkten i Bornsjön bedöms vida överstiga detta belopp. 

Effekt Effekter/år Samhällsekonomiska 
kostnader /år  [Mnkr]Nuläge Efter åtgärd

Trafikarbete                                  [Mfkm] 627,3 627,6 (+0,27) -1,1
Restid                                             [ktim] 8487 8527 (+40) -4,9
Medelhastighet, hela vägnätet      [km/h] 73,9 73,6
Trafiksäkerhet                       [antal DSS] 16,08 16,08 (-0,06) 0,6
                                          [antal olyckor] 1745 1741 (-4)
Miljöeffekter, utsläpp CO2             [Kton] 69 68,9 (-0,016) -0,1
Drift- och underhåll - - -0,1
Summa värderbara effekter            [Mkr] -5,6

Figur 36 - Sammanställning samhällsekonomiska effekter av omledning/hastighetssänkning.
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6.6 Utvärdering av alternativen, inklusive måluppfyllelse, riskfrågor, konfliktytor
De åtgärder som redogörs för i åtgärdsvalsstudien bidrar i olika grad till att uppfylla uppställda mål. 

Nedan sammanfattas de mest tydliga effekterna och konsekvenserna av alternativen. Bedömningen är 
att enbart steg 1- och 2-åtgärder inte är tillräckliga för att reducera risken för påverkan på vattentäkten 
vid en eventuell vägtrafikolycka.

  Ingen påverkan   Negativ påverkan  Positiv påverkan

Mål Steg 1-2 Steg 3-4

Tr
an

sp
or

tp
ol

iti
sk

a 
m

ål

Funktionsmålet Medborgarnas resor Försämring lokalt Ingen påverkan
Näringslivets transporter Försämring lokalt Ingen påverkan
Tillgänglighet regionalt/länder Ingen påverkan Ingen påverkan
Jämställdhet Ingen påverkan Ingen påverkan
Funktionshindrade Ingen påverkan Ingen påverkan
Barn och unga Ingen påverkan Ingen påverkan
Kollektivtrafik, gång- och cykel Ingen påverkan Ingen påverkan

Hänsynsmålet Klimat Viss neg. påverkan Ingen påverkan
Hälsa Minskad risk Bornsj Minskad risk Bornsj

Landskap Ingen påverkan Viss neg. påverkan
Trafiksäkerhet Färre olyckor Säkrare vägmiljö

P
ro

je
kt

m
ål

Miljö och intrångsaspekter
Åtgärdsförslagen som föreslås ska inte stå i kon-
flikt med de viktiga natur- och kulturvärden som 
finns inom vattenskyddsområdet

Stängning av Väl-
lingevägen hindrar 
delvis allmänhetens 
tillgängliget till om-
rådet.

Viss påverkan vid 
anläggandet av 
dammar.

Aspekter vattenförsörjning
Minskning av antalet trafikolyckor på berörda 
konfliktsträckor samt reducera risken för påver-
kan på vattentäkten vid ev olycka

Åtgärder bidrar till 
färre olyckor. Ökad 
beredskap förbätt-
rar effektivitet vid 
olyckor.

Åtgärder bidrar till 
att reducera risken 
för påverkan vid 
trafikolycka/utsläpp.

Framkomlighetsaspekter väg
Framkomligheten för resenärer/trafikanter på 
det primära vägnätet (E4) ska inte försämras.

Åtgärder försämrar 
ej framkomligheten 
på E4. Däremot 
försämring för lokal 
trafik i området.

Ingen bedömd 
påverkan.

Sammanfattningsvis förväntas en kombination av redovisade steg 1-4-åtgärder medföra måluppfyl-
lelse för det övergripande projektmålet att förbättra vattenskyddet för Bornsjöns vattentäkt.

När det gäller delmålen finns en målkonflikt mellan miljö- och intrångsaspekter och aspekter för vat-
tenförsörjningen. Bedömningen är dock att konflikten är lindrig då de byggnadsåtgärder som föreslås 
har en lindrig inverkan på miljön, samtidigt som de syftar till att öka skyddet av viktiga naturresursin-
tressen.

Målet om framkomlighetsaspekter på E4 får ses som uppfyllt eftersom inga åtgärder föreslås som 
kommer att försämra denna funktion.

Figur 37 - Sammanställning måluppfyllelse.
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7 Förslag till inriktning och rekommenderade             
   åtgärder 
7.1 Beskrivning av övergripande inriktning
Utifrån bedömningen i avsnitt 6.6 har ett antal åtgärder identifierats som intressanta för inriktningen 
av den fortsatta planeringen för att skydda Bornsjöns vattentäkt. Utgångspunkten är att effekten av 
kombinerade åtgärder från alla steg i fyrstegsprincipen är större än effekten av enskilda åtgärder. In-
riktningen bör således vara att alla föreslagna åtgärder genomförs.

När det gäller finansiellt ansvar för genomförande av åtgärdsförslagen finns olika förutsättningar. De 
flesta föreslagna åtgärderna är direkt kopplade till väghållaransvaret samt utförs inom befintligt väg-
område och ska därför odiskutabelt genomföras och bekostas av Trafikverket. 

För den grupp av åtgärder som avser nya uppsamlande dammar utanför vägområdet är bilden dock 
mer splittrad. Dessa dammar tar hand om vatten både från vägområdet och omgivande åker- och 
skogsområden. Trafikverket har ett tydligt ansvar enligt Miljöbalken för att vatten som avleds från vä-
gen vid normal drift inte ska orsaka skada på omgivningen. Föreslagna dammar medför att Trafikver-
ket fullgör sitt ansvar i det avseendet. Mot den bakgrunden är det därför rimligt att Trafikverket tar det 
ekonomiska ansvaret för att dessa dammar kan komma till stånd.

Underhåll av dammar är erfarenhetsmässigt ett problem och kräver vanligen regelbunden kontroll. 
Förhållandet att dammarna dels primärt syftar till att skydda vattentäkten och dels blir belägna långt 
utanför gällande vägområde, gör det mer rationellt att markägaren och huvudmannen för vattentäkten 
ska äga och förvalta dessa dammar. Trafikverkets del i funktionen gör det dock rimligt att de lämnar 
årliga driftbidrag till fastighetsägaren efter särskild överenskommelse. Vid en olycka på vägen som 
leder till behov av sanering i dammarna bör Trafikverket vara ansvariga för detta arbete. Kostnaden 
för detta arbete och försäkringsansvar bör redas ut i arbetet med beredskapsplan.

7.2 Rekommenderade åtgärder
Nedan redogörs för rekommenderade åtgärder utifrån fyrstegsprincipen.

Omledningsvägnät via Vårsta/Botkyrka
Kostnader för planering och genomförande: Omledningsvägnätet är skyltat, så inga kostnader 
tillkommer.

Tidplan: -

Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket/Länsstyrelsen

Förslag till finansiering: Trafikverket

Förslag till fortsatt arbete: Informationsinsats gentemot olika aktörer (Polis, Trafik Stockholm) för 
att tydliggöra och få utpekat omledningsnät att fungera i praktiken.

Beredskapsplan
Kostnader för planering och genomförande: Kostnader för dokumentation, möten och samord-
ning samt parters interna kostnader. Om konsultstöd nyttjas beräknas externa kostnader till ca 100 
000 kr för att leda arbetet vid möten samt ta fram stödjande dokumentation och rutiner vid imple-
mentering.

Tidplan: Cirka ett år

Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket ansvarar för arbetet. SVAB/Räddningstjänsten/berörda 
kommuner deltar.

Förslag till finansiering: Trafikverket ansvarar för de externa kostnader som uppkommer. I övrigt 
står aktörerna för sin egen tid.
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Förslag till fortsatt arbete: I avsiktsförklaringen bör det formuleras ett ansvar för att en partsge-
mensam beredskapsplan för området tas fram. Deltagande aktörer bör vara Stockholm Vatten AB, Tra-
fikverket, Räddningstjänsten, berörda kommuner och Länsstyrelsen stödjande i en granskande roll. 

Sänkt hastighet väg 584 samt omkörnings- och genomfartsförbud, skyltning kors-
ning 584/578
Kostnader för planering och genomförande: Interna kostnader samt omskyltningskostnader, 
uppskattningsvis 200 000 kr.  

Tidplan: Cirka ett halvår.

Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket/Länsstyrelsen/Polisen

Förslag till finansiering: Trafikverket

Förslag till fortsatt arbete: Förslagen om reglerande åtgärder kräver fortsatt beredning för att 
kunna genomföras. Beslut om lokala trafikföreskrifter för sänkt hastighet, omkörningsförbud och 
stopplikt är frågor som Länsstyrelsen måste besluta om med stöd av Trafikverkets experter. Beslut 
om inskränkningar av tung trafik på en allmän väg som inte är nedsatt med avseende på bärighet eller 
andra funktionella hinder är ovanliga. Motiven för att införa genomfartsförbud är starka för att öka 
skyddet av vattentäkten men frågan kräver en beredning av Trafikverket och Länsstyrelsen, där även 
Polisen ska vara delaktig i diskussionen om möjligheten till övervakning av förbudet.

Vägavstängning väg 580, Vällingevägen
Kostnader för planering och genomförande: Interna kostnader samt omskyltningskostnader, 
anläggande av vändplaner samt barriärer vid befintlig väg, uppskattningsvis ca 400 000 kr.

Om ett myndighetsbeslut fattas om förändrat väghållarskap så tillkommer kostnader för Trafikverket 
avseende eventuellt eftersatt underhåll i samband med överlämning av väghållaransvar till annan part. 
Dessa kostnader ska ses separat och är inte kopplade till frågan om förbättrat vattenskydd för Born-
sjön.

Tidplan: Cirka ett-två år.

Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket/Salem/SVAB/övriga berörda markägare

Förslag till finansiering: Trafikverket står för kostnader som föranleds av överlämnande av väg 
580. Därefter bekostar ny väghållare eventuell stängning samt drift och underhåll av vägen, eventuellt 
via driftbidrag från Trafikverket.

Förslag till fortsatt arbete: Besked om väghållarfrågan behöver klargöras innan förslaget om 
stängning kan föras vidare. 

ATK (Hastighetskameror)
Kostnader för planering och genomförande: Två stycken kameraetableringar bedöms kosta 
totalt 1 miljon kr.

Tidplan: Osäkert. Minst 3-5 år. I dagsläget finns inga kriterier som styrker placering av ATK utifrån 
vattenskydd.

Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket/Polisen

Förslag till finansiering: Trafikverket

Förslag till fortsatt arbete: Med nuvarande kriterier för beslut om uppsättning av ATK-kameror 
kan det bli svårt att prioritera de föreslagna lägena enligt förslaget. Ett "miljökriterium" bör därför 
införas för att kunna prioritera platser med stor störningskänslighet. Detta skulle gälla som ett kom-
plement till de kriterier som finns idag gällande hastighet och olyckor. Ett sådant beslut kan inte fattas 
inom Trafikverket Region Stockholm utan behöver ske på nationell nivå.
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Upprustning av befintlig dagvattenanläggning
Kostnader för planering och genomförande: Uppskattningsvis 100 000 kr för en del mindre 
ombyggnader av befintlig dagvattenkammare. 

Tidplan: < 1 år.

Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket

Förslag till finansiering: Trafikverket

Förslag till fortsatt arbete: Förbättringar av funktionen rörande breddning i dagvattenkammaren 
kan ses som en driftåtgärd och kräver ingen särskild process. 

Röd 1, 2 och 7
Kostnader för planering och genomförande: Räcken, kantsten samt brunnar, ledningar och 
mindre dammar, därtill upprustning av befintlig damm. Sammanlagt cirka 12,5 miljoner kr exklusive 
brobyte vid Bergaholmsdiket.

Tidplan: Cirka ett-två år.

Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket

Förslag till finansiering: Trafikverket

Förslag till fortsatt arbete: Förslagen om ombyggnadsåtgärder är de mest kostnadskrävande i pro-
jektet. Uppsättning av högkapacitetsräcken på väg 584 mot Fiskarhagen kommer att ge ett gott skydd 
för grundvattenförekomsten men kommer att kräva fördjupade studier om vägsektionens utformning 
eftersom denna räckestyp behöver mer plats än ett konventionellt räcke. Även de oskyddade trafikan-
ternas situation ska beaktas i denna planering.

Befintlig dagvattenanläggning har en central roll i systemet och får ytterligare en funktion om vägdag-
vatten från väg 584 leds dit. En renovering av dammen är därför en prioriterad åtgärd.

Röd 3, 4 och 6 samt blå 1
Kostnader för planering och genomförande: Framtagande av handlingar samt anläggande av 
mindre dammar med oljeavskiljnade funktion. Sammanlagt cirka 2 miljoner kr. SVAB föreslås äga och 
bli underhållsansvariga för de nya dammarna då de ligger utanför vägområdet.

Tidplan: Cirka två-tre år.

Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket/SVAB

Förslag till finansiering: Trafikverket står för projektering och anläggningskostnader för nya dam-
mar. Former för byggherreansvar och för hur finansiella överföringar ska ske behöver regleras i avtal 
mellan parterna. 

SVAB blir underhållsansvariga för dammarna men det bör framgå av avsiktsförklaringen att avtal om 
årligt driftbidrag från Trafikverket för skötsel av dammarna ska upprättas under kommande byggpro-
cess för dammarna.

Förslag till fortsatt arbete: Att kunna stoppa en förorening från vägsystemet i tillrinningsystemen 
mot Bornsjön samt möjliggöra sanering av detta utsläpp är en primär funktion för att förbättra skyd-
det av vattentäkten. Med föreslagna åtgärder kommer det att finnas en stoppande och sanerande funk-
tion vid alla utloppspunkter mot sjön som berörs av vägsystemet. Kan dessa punkter även kombineras 
med en oljeavskiljande funktion samt med funktion för att reducera näringsinnehållet i utgående vat-
ten har betydande steg tagits för att säkra vattenskyddet av sjön både vid akuta faser och kontinuerlig 
drift.

Föreslagna dammar kommer att ge stor effekt med i sammanhanget begränsade kostnader vid anlägg-
ning av dessa anordningar. 
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Bilagor
Bilagor finns att tillgå på Trafikverket Region Stockholm, tel 0771-921 921

1. Överenskommelser mellan aktörer om att samarbeta i en åtgärdsvalsstudie

2. Samlad effektbedömning (SEB)

3. Minnesanteckningar och presentationer från dialogtillfällen





Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

www.trafikverket.se TR
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