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1.

Sammanfattning

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda
åtgärdsprogram i svensk vattenförvaltning, tar Trafikverket ansvar för skydd av vatten.
En del i detta ansvar tas genom att utföra ett systematiskt riskanalysarbete för de vägar
och järnvägar som kan riskera påverka vatten. Riskbilden för de statliga vägarna utgörs
av olycka med utsläpp av förorening, påverkan från drift- och underhåll samt
dagvattenavledning från väganläggningen. I de fall riskreducerande åtgärder bedöms
vara nödvändiga, anges riskreducerande åtgärdsförslag och en kostnadsbedömning för
rekommenderade åtgärder. Riskanalysens tillvägagångssätt beskrivs i Trafikverkets
handbok för yt- och grundvattenskydd (Trafikverket, 2013).
I enlighet med handledning beskrivs riskbegreppet som en "sammanvägning av
sannolikhet för en händelse som leder till utsläpp av miljöfarligt ämne och
konsekvensen som följer av ett sådant utsläpp".
Sannolikheten baseras på återkomsttiden för olycka med tungt fordon som leder till
utsläpp. Denna beror således till stor del på trafikbelastning, konfliktsträckans längd,
olyckskvot och antal fordon per olycka.
Konsekvens beskrivs som en sammanvägning av både värdet av och sårbarheten
hos skyddsobjektet. Som riskobjekt eller riskföreteelser betraktas utsläpp av miljöfarligt
ämne i samband med olycka eller spill, emissioner från väg som transporteras till
recipienten i form av vägdagvatten och påverkan från drift och underhåll, exempelvis
saltning av vägar.
Metoden definierar fem riskklasser (5 är högst risk), där sannolikhet och konsekvens
vägs samman till en riskklass genom en riskmatris. Riskmatrisen är ett stöd för att
avgöra var riskreducerande åtgärder krävs. Arbetet med riskanalyser för
vattenförekomster bedrivs stegvis. För aktuell vägsträcka har en översiktlig riskanalys
genomförts, varefter vägsträckan tagits vidare till denna fördjupad analys och
bedömning av om åtgärder behöver vidtas.
Riskanalysen för Västerhaninge - Jordbromalm har genomförts inom ramen för
projektet ”Samlade riskanalyser yt- och grundvatten region Stockholm” vilket omfattar
riskanalyser för totalt 11 yt- och grundvattenförekomster i Stockholms län. Information
om samtliga riskanalyser finns i ”Sammanfattande PM riskanalyser för yt- och
grundvatten Region Stockholm”.
Aktuella sträckor är belägna längs väg 257 vid Västerhaninge station och Åby gård i
Haninge kommun.
Föreliggande fördjupade riskanalys syftar till att huvudsakligen utifrån ett
dricksvattenperspektiv redogöra för riskbilden som uppkommer där den statliga vägen
257 passerar grundvattenförekomsterna Västerhaninge/Tungelsta samt Jordbromalm,
båda delar av en isälvsavlagring i vilken vattentäkten Hanveden är belägen. Vattentäkten
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är reservvattentäkt för Haninge samt används för produktion av vatten på flaska för
Coca Cola. Inga speciella naturvärdesperspektiv har identifierats för förekomsten.
Vägsträckorna har en total längd av ca 2,5 km. De går genom bebyggt område samt
grön- och parkområden i Västerhaninge tätort. De omges framförallt av flerfamiljshus,
men även Västerhaninge station och vissa handelsfastigheter ligger i området. Väg 257
är en tvåfältsväg. Delvis separeras körbanorna av refuger. Längs sträckan finns två
cirkulationsplatser, ett par fyrvägskorsningar och ett flertal T-korsningar/anslutningar.
Väg 257 är rekommenderad sekundär väg för transport av farligt gods.
Hastighetsbegränsningen är 50 km/h längs vägen, förutom längst i öster, där ca 600 m
av vägsträckan har hastighetsbegränsning 70 km/h. Väg 257 är huvudled i området.
Trafikbelastningen på vägsträckorna anges i Trafikverkets statistik dels för total
trafikbelastning, dels för tung trafik. Den mäts i årsmedeldygnstrafik (ÅDT). För den
västra vägsträckan är ÅDT 11015 fordon/dygn och för den östra 13916 fordon/dygn. För
tung trafik är ÅDT på den västra sträckan 1395 fordon/dygn och på den östra 1368
fordon/dygn. Andel fordon över 40 ton bedöms enligt en tidigare genomförd
funktionsanalys som exceptionellt stor för denna vägtyp. Enligt statistik från STRADA
(Swedish Traffic Accident Data Acquisition) för de senaste 10 åren (2009-2018) har det
totalt registrerats 37 olyckor med motorfordon inblandade på vägsträckan.
Sammanställningar över olyckor som inte leder till personskador saknas.
Längs aktuella vägsträckor vid väg 257 sker delvis uppsamling av dagvatten (kantsten,
dagvattenbrunnar med avledning), delvis sker avrinning till de gräsbevuxna slänter och
diken som kantar vägen. Låga vägräcken, huvudsakligen balkräcken, finns längs delar av
sträckan.
Delar av vägsträckorna passerar över grundvattenförekomstens sandiga områden medan
vägsträckornas centrala delar är belägna på isälvsmaterial bestående av sand och grus.
Det grovkorniga materialet gör sammantaget att sårbarheten för förorening är relativt
hög i områden där dagvattenuppsamling inte sker. En strömningsriktning från
vägsträckorna längs väg 257 mot vattentäkten föreligger åtminstone under vissa
situationer.
Delsträckornas utsträckning framgår av Figur I. Vägsträckan har indelats i delar, A-D. I
figuren framgår även bedömd riskklass för respektive vägsträcka, en närmare
beskrivning av klassningen finns i text nedan.
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Figur I. Karta över delsträckor som utgör grund för bedömning av sårbarhet och därefter riskklass.
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Sammantaget görs bedömningen att sannolikhetsklassen är 3 för samtliga
delsträckor. Utgångspunkten för bedömningen är trafikmängd, vägsträckornas längder
och olycksstatistik.
Avlagringen används som vattentäkt, men framför allt utgör den reservvattentäkt för
Haninge. Då uttagskapaciteten i närheten av aktuella vägsträckor av Sveriges Geologiska
Undersökningar (SGU) bedöms vara 5-25 l/s och i isälvsavlagringen närmare
Hanvedens vattentäkt 25-125 l/s bedöms värdet på grundvattenförekomsten vara högt.
Bedömningen är att värdeklassen är 4.
Vid sårbarhetsbedömning har faktorer som rinntid, utspädning och möjligheter till
sanerings- och räddningsinsatser definierats och bedömts. Sårbarheten inom olika delar
av sträckan varierar, varför den har indelats i fyra delsträckor (A-D). Delsträckornas
utbredning redovisas i Figur I och utgår från genomsläpplighet i mark samt utförda
dagvattenåtgärder. Den totala sårbarhetsbedömningen för grundvattenförekomsterna i
Västerhaninge, i funktion som dricksvattentäkt, blir sårbarhetsklass 5 (delsträcka
C), 3 (delsträcka B) och 2 (delsträcka A och D).
Konsekvensklassen i riskbedömningen erhålls som tidigare nämnts genom att sårbarhet
och värde för en vägsträcka vägs samman. Den konsekvensklass som erhålls för aktuella
vägsträckor är konsekvensklass 5, 4 respektive 3.
Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger en
riskklassning för risken för olycka följt av utsläpp för delsträcka A och D förhöjd
risk (2), för delsträcka B måttlig risk (3) och för delsträcka C hög risk (4).
För vidare analys av åtgärdsbehov säger klassningen således att vissa åtgärder kan
behövas på delsträcka A och D, om det är samhällsekonomiskt skäligt enligt fortsatt
utvärdering. För delsträcka B bör åtgärder sannolikt vidtas, och för delsträcka C kommer
åtgärder krävas för att uppnå målen Trafikverket har avseende vilka risker de statliga
vägarna bör få medföra för vattenförekomster.
Sammantaget bedöms vägdagvattnet få en klart underordnad betydelse i ett
risksammanhang jämfört med en trafikolycka som leder till utsläpp. Detta baserat på
såväl beräkningar som översiktlig information om vattenkvaliteten i råvattnet. Största
risk för förorening från vägdagvatten föreligger på vägsträckor där infiltrationen sker
snabbt och där trafikbelastningen är hög. De mest sårbara sträckorna för vägdagvatten
bör därför sammanfalla med de mest sårbara sträckorna avseende trafikolycka som
leder till utsläpp. Utifrån en kvantitativ riskklassning bedöms riskklass 2 erhållas, dvs
förhöjd risk, inom områden där dagvatten inte leds bort (delsträckor C och D). Risken
utgörs framförallt av ytterligare påverkan av vägsalt. Inom övriga delsträckor (A och B)
bedöms riskklass 1 erhållas, dvs låg risk. Detta innebär för sträcka C och D att
riskreducerande förebyggande åtgärder kan vara motiverade, om de i senare analys visar
sig vara ekonomiskt skäliga.
Förslag på möjliga åtgärder har lämnats i enlighet med fyrstegsprincipen, för att utgöra
underlag till detaljerad utformning av skyddsåtgärder. Dessa utgörs huvudsakligen av
tekniska åtgärder, så som att säkerställa funktionen i avvattningen från vägen men även
administrativa åtgärder, så som informationsinsatser och dialog med Räddningstjänst.
Rekommenderade åtgärder och kostnader är sammanställda i tabell I.
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Tabell I. Rekommenderade åtgärder för delsträckorna A, B, C och D. För delsträcka D har endast
övergripande åtgärder rekommenderats.

Konflikt- Konsekvens- Sannolikhets- Riskklass Rekommenderade
sträcka
klass
klass
åtgärder

Alla

Kostnad Riskklass
efter
åtgärd

Dialog med
räddningstjänsten
Begränsa
omgivningspåverkan
av vägsalt

A

3

3

2

Säkerställ funktion
på befintligt
dagvattensystem

-

2
(oförändrad)

B

4

3

3

Säkerställ funktion
på befintligt
dagvattensystem

0,9 Mkr

2

0,5 Mkr

2

Högkapacitetsräcken
på delar av stäckan
Kantsten vid
cirkulationsplats

C

5

3

4

Slutet
dagvattensystem
Högkapacitetsräcken

Resultatet av riskanalysen utifrån utsläpp av miljöfarligt ämne i samband med olycka
eller spill finns sammanställt i tabell II. I tabellen anges även förväntad risknivå om de
åtgärder som föreslås vidtas. Möjliga åtgärder för att reducera riskklassen till 1 har
utförts, men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har kostnaderna bedömts bli höga,
varför acceptabel risknivå efter åtgärder bedöms vara riskklass 2 (förhöjd risk).
Riskbedömningen för vägdagvatten är innan genomförda åtgärder låg risk (1) för
delsträcka A och B respektive förhöjd risk (2) för delsträcka C och D. Om föreslagna
åtgärder genomförs bedöms sträckorna A, B och C utgöra låg risk (1), medan sträcka D
kvarstår som förhöjd risk (2).
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Tabell II. Resultat av riskanalys med avseende på olycka följt av utsläpp

Delsträcka

Konsekvensklass

Sannolikhetsklass

Riskklass

Bedömd
riskklass
efter åtgärd

A

3

3

2

2

B

4

3

3

2

C

5

3

4

2

D

3

3

2

2

2. Definitioner, förkortningar och förklaringar
Acceptabel risknivå

Den risknivå som kan accepteras för risk- och
skyddsobjekt, bland annat baserat på en ekonomisk
värdering av åtgärder samt skyddsobjektets värde.

Dagvatten

Tillfälligt vatten på ytan av mark eller konstruktion, t.ex.
regnvatten, smältvatten, framträngande grundvatten.

Dricksvattenförekomst

Ett yt- eller grundvattenobjekt som används eller kan
användas för dricksvattenförsörjning.

Grundvatten

Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen.

Grundvattenförekomst

En (av SGU) avgränsad volym grundvatten i en eller flera
akviferer med potential att varje dygn försörja minst 50
personer eller ge tio kubikmeter.

Inställelsetid

Tiden från rapporterad olycka till att personalen med rätt
utrustning är på olycksplatsen.

Insatstid

Tiden från rapporterad olycka till att sanering påbörjas.

Kontaktsträcka

En väg-/järnvägsanläggning som korsar, tangerar eller har
sådan närhet till ett skyddsobjekt att avrinnande vatten
från anläggningen kan nå skyddsobjektet, eller att
anläggningen kan påverka skyddsobjektet på annat sätt.

Konfliktsträcka

En kontaktsträcka där väg-/järnvägsanläggningen efter
bedömning utgör en inte försumbar risk för
skyddsobjektet.
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Naturligt skydd

För att ett lager ska fungera som ett naturligt skydd mot
föroreningar bör det ha låg genomsläpplighet, tillräcklig
utbredning och mäktighet samt vara relativt opåverkat av
mänsklig aktivitet. Ett naturligt skydd, d.v.s. de
topografiska och hydrogeologiska förutsättningarna är
sådana att spridningen av ett föroreningsutsläpp sker i
begränsad och förutsägbar omfattning, minskar
sårbarheten hos skyddsobjekt.

PAH

Poly Aromatic Hydrocarbons – polycykliska kolväten.

PFAS

PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade
alkylsubstanser, även kallade högfluorerande ämnen. I
miljökvalitetsnorm och gränsvärden för dricksvatten mäts
det i summan av 11 individuella PFAS (summa PFAS11).

Riskobjekt

Ett objekt eller en verksamhet som innehåller en eller flera
källor som medför risk. Ett exempel på riskobjekt är en väg
med betydande mängd tung trafik eller en transformator
innehållande olja.

Salt

När begreppet salt används rör det sig om kok-/vägsalt,
kemisk beteckning NaCl.

Skyddsobjekt

Med skyddsobjekt avses i denna rapport en vattenresurs
som riskerar att förorenas vid utsläpp på väg

STRADA

Transportstyrelsens informationssystem om skador och
olyckor inom hela vägtransportsystemet (Swedish Traffic
Accident Data Acquisition).

Tätande jordlager

Trafikverket anser att ett tätande jordlager ska uppfylla
krav att vid en kortvarig föroreningsbelastning (t.ex.
punktutsläpp vid trafikolycka) fördröja föroreningsspridningen till dess att sanering kan ske. I dessa fall är
funktionen hos det finkorniga lagret främst fördröjande
snarare än långsiktigt skyddande. Även mindre mäktiga
lager med finkorniga sediment kant uppnå detta krav.
Viktiga kriterier är låg genomsläpplighet, tillräcklig
utbredning, mäktighet som kompenserar för effekter av
exempelvis rötter och torrskorpelera.

Vattenförekomst

Enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den
minsta enheten för beskrivning och bedömning av vatten.
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Vattenresurs

Yt- eller grundvatten som med hänsyn till kvantitet och
kvalitet utgör eller kan utgöra vattentäkt.

Vattenskyddsområde

Ett inrättat geografiskt område, fastställt med stöd av 7
kapitlet i miljöbalken och avgränsat baserat på aktuella
riktlinjer, som syftar till att ge vattenobjekt som är viktiga
för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så
att råvattentillgångar säkras i ett
flergenerationsperspektiv.

Vattentäkt

En sjö, ett vattendrag eller grundvattenmagasin där ett
vattenverk hämtar sitt råvatten för
dricksvattenproduktion.

Ytvattenförekomst

En (av VISS) avgränsad och betydande förekomst av
ytvatten, som kan vara t.ex. hela eller delar av en sjö, å, älv
eller kanal, ett vattenområde i övergångszonen eller ett
kustvattenområde.
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3.
3.1.

Inledning
Bakgrund

Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i fastställda
åtgärdsprogram i svensk vattenförvaltning, tar Trafikverket ansvar för skydd av vatten.
Med grund i detta bedriver Trafikverket ett kontinuerligt riskanalysarbete av det statliga
väg- och järnvägsnätet. Där behov föreligger genomförs också administrativa och/eller
fysiska riskreducerande åtgärder för att förbättra vattenskyddet.
En översiktlig riskanalys för aktuella vägsträckor längs väg 235 vid
grundvattenförekomsterna Västerhaninge/Tungelsta samt Jordbromalm har
genomförts. Den västra delen (Tungelstavägen) har vid riskbedömningen bedöms ha
riskklass 3. Den östra delen (Nynäsvägen, Österhaningevägen) har bedömts ha
riskklass 2. På grund av vissa osäkerheter i genomförda översiktliga bedömningar och
läget inom vattenskyddsområde har även den senare vägsträckan tagits vidare till
fördjupad analys och bedömning av om åtgärder behöver vidtas.
Initiativtagare till föreliggande utredning är Trafikverket Region Stockholm.
Analysarbetet genomförs enligt rekommendationer i Trafikverkets handbok för yt- och
grundvattenskydd (Trafikverket, 2013, reviderad arbetsversion november 2019).

3.2.

Målsättning

Föreliggande riskanalys syftar till att huvudsakligen utifrån ett dricksvattenperspektiv
redogöra för riskbilden för grundvattenförekomsterna Västerhaninge/Tungelsta samt
Jordbromalm, båda delar av en isälvsavlagring i vilken vattentäkten Hanveden är
belägen. Inga speciella naturvärdesperspektiv har identifierats för förekomsten.
Riskbilden utgörs av olycka med utsläpp av förorening, påverkan från drift- och
underhåll samt dagvattenavledning från väganläggningen. I det fall att analysen ger en
riskbedömning som innebär att riskreducerande åtgärder är nödvändiga, ska
utredningen ange riskreducerande åtgärdsförslag och en kostnadsbedömning för
rekommenderade åtgärder.

3.3.

Geografisk avgränsning

Skyddsobjektet utgörs av de delar av isälvsavlagringen vid Västerhaninge/Jordbromalm
där väg 257 passerar genom vattenskyddsområde för Hanvedens vattentäkt.
Vattentäkten är reservvattentäkt för Haninge, med ett möjligt grundvattenuttag på
uppemot 40 l/s. Idag tas endast ca 0,4 l/s ut, för produktion av flaskvatten.
Riskanalysen omfattar de delar av väg 257 som redovisas i karta i Figur 1.
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Cirkulationsplats

200 m
Figur 1. Karta över vägsträckor (blåa) för vilka fördjupad riskbedömning genomförts.

Tungelstavägen, väster om cirkulationsplatsen, ligger på grundvattenförekomsten
Västerhaninge/Tungelsta (SE 655636-162994) medan Nynäsvägen/Österhaningevägen,
öster om cirkulationsplatsen, ligger på grundvattenförekomsten Jordbromalm (SE
656020-163276). Ingen geologisk/hydrogeologisk gräns mellan
grundvattenförekomsterna verkar finnas, varför isälvsavlagringen betraktas som en
sammanhängande resurs i föreliggande riskanalys. För övriga delsträckor av statliga
vägar som bedöms kunna beröra grundvattenresurserna visade den översiktliga
riskanalyser på riskklass 2 eller lägre, varför de inte tagits vidare till fortsatt analys. Även
en järnväg passerar genom området. Sannolikheten för utsläpp från järnväg är generellt
betydligt lägre än sannolikheten vid vägar, varför inte järnvägen analyserats vidare i
denna riskanalys.

3.4.

Metodik

Metodiken för riskanalysen har innefattat inventering av befintligt underlagsmaterial
som omfattat följande:




Underlag för revidering av skyddsområde för Hanvedens vattentäkt (Haninge
kommun/Ramboll)
Rapport rörande grundvattenrör längs Tungelstavägen (Trafikverket/Sweco)
Offentlig data (SGU, VISS m.m.)

Arbetet har innefattat samtal och e-postkonversation med räddningstjänsten
(Södertörns brandförsvarsförbund, Mattias Vikland), miljörestvärdesledare (Clas-Göran
Öhman) och tjänstemän på Haninge kommun (Stefan Fredriksson samt Shahriar Vatani
Jalal).
Utöver detta har arbetet innefattat ett fältbesök som genomfördes 2019-09-27 av Anna
Mäki (Vatten & Miljökonsult/ÅF), Alireza Nickman (ÅF) samt Eva Melin (Trafikverket).
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Riskanalysen har genomförts utifrån metodbeskrivning i Trafikverkets handbok för yt –
och grundvattenskydd (TDOK 2013:135), utifrån planerade revideringar framtagna
2019.
I enlighet med handboken (Trafikverket, 2013, reviderad arbetsversion november 2019)
beskrivs riskbegreppet som en "sammanvägning av sannolikhet för en händelse
som leder till utsläpp av miljöfarligt ämne och konsekvensen som följer av
ett sådant utsläpp". Det innebär att för att risk ska föreligga måste det både existera
en sannolikhet för att en händelse kan inträffa samt att händelsen innebär en
konsekvens.
Sannolikheten baseras på återkomsttiden för olycka med tungt fordon som leder till
utsläpp. Denna beror således till stor del på trafikbelastning, konfliktsträckans längd,
olyckskvot och antal fordon per olycka.
Konsekvens beskrivs som en sammanvägning av både värdet av och sårbarheten hos
skyddsobjektet. Som riskobjekt eller riskföreteelser betraktas utsläpp av miljöfarligt
ämne i samband med olycka eller spill, emissioner från väg som transporteras till
recipienten i form av vägdagvatten och påverkan från drift och underhåll, exempelvis
saltning av vägar.
Metoden definierar fem riskklasser, Figur 2, där sannolikhet och konsekvens vägs
samman till en riskklass genom en riskmatris. Varje riskklass är kopplad till ett tydligt
beslutsunderlag vad avser omfattning av nödvändiga åtgärder. Det innebär att i högsta
riskklassen (riskklass 5) är det motiverat med långtgående riskreducerande åtgärder och
med fallande omfattning ned till riskklass 1, som inte bör kräva några skyddsåtgärder
alls, se tabell 1. I handboken beskrivs även möjligheten att hamna utanför riskmatrisen,
när sannolikheten är mycket låg eller konsekvensen mycket liten. Då anses risken vara
så låg att den är försumbar.
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Figur 2. Riskmatris där de fem riskklasserna representeras av olika färger, från grön (riskklass 1)
till svart (riskklass 5). Ju högre riskklass desto mer motiverat är det att genomföra långtgående
åtgärder för att begränsa risken.
Tabell 1. Kvalitativ kategorisering av riskklasser.

5 – Mycket hög risk (svart) – olyckshändelser inklusive skadehändelser inträffar
återkommande, konsekvenserna om ett utsläpp skulle nå skyddsobjektet är katastrofala.
Långtgående riskreducerande åtgärder behöver vidtas, nedstängning och flyttning av
riskobjektet kan vara motiverad.
4 – Hög risk (rött) – olyckshändelser eller incidenter inträffar återkommande och
konsekvenserna om ett utsläpp skulle nå och påverka skyddsobjektet är mycket stora.
Långtgående riskreducerande åtgärder är motiverade, reglering av trafiken bör övervägas.
3 – Måttlig risk (orange) – olyckshändelser inom skyddsobjektet har förekommit,
konsekvenser av utsläpp är betydande. Riskreducerande förebyggande åtgärder bör
vidtas, omfattande åtgärder kan i vissa fall vara motiverade.
2 – Förhöjd risk (gult) – konsekvenserna av en skadehändelse är inte försumbara, för de
flesta tänkbara händelser är dock förutsättningarna för lyckad sanering mycket goda.
Riskreducerande förebyggande åtgärder kan vara motiverade, kostnads-nyttoperspektivet ställs på sin spets.
1 – Låg risk (grönt) – låg sannolikhet för skadehändelser och/eller nödvändiga
saneringsinsatser vid utsläpp tar små resurser i anspråk. Förebyggande åtgärder är inte
motiverade.
0 – Försumbar risk (utanför riskmatrisen) – mycket låg sannolikhet för skadehändelser
och/eller nödvändiga saneringsinsatser vid utsläpp tar små resurser i anspråk. Det är inte
motiverat att initiera riskutredningar.
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Värde definieras utifrån uttagskapacitet, nyttjandegrad och vattenkvalitet som
vattentäkt eller om vattenförekomstens har utpekat värde i form av "särskilt värdefulla
vatten" alternativt Natura 2000-område. Det är viktigt att vara medveten om att
vattenförekomster per definition har utpekats som värdefulla, sedan används en skala
för att kunna dela in vattenförekomsterna i olika värdeklasser.
Värderingen görs i första hand utifrån ett dricksvattenperspektiv och utgår i huvudsak
från en regional vattenförsörjningsplan, där en sådan finns framtagen. Övriga faktorer
som kan utgöra underlag för värdering är uttagskapacitet, om skyddsobjektet är
vattentäkt eller inte och om det finns vattenskyddsområde. Om skyddsobjektet är
vattentäkt utgör antal anslutna personekvivalenter, tillgång till reservvatten och
eventuell försörjning av viktiga samhällsfunktioner underlag för värdering. Om
skyddsobjektet inte är vattentäkt värderas vattenresursen högre om den kan nyttjas för
framtida vattenförsörjning. Vattenresursen bör också värderas ur ett hydrologisktekologiskt perspektiv i termer av dess betydelse för större hydrologiska sammanhang
och berörda naturvärden.
Även värdebedömningen delas in i fem olika värdeklasser. Högst värdeklass omfattar
exempelvis en grundvattenförekomst med hög uttagskapacitet för
dricksvattenförsörjning eller med fundamental förutsättning för särskilt skyddade
ekologiska miljöer. På andra sidan värdeskalan omfattas exempelvis vatten som har god
uttagskapacitet men inte nyttjas idag eller har ett planerat utnyttjande för
dricksvattenförsörjning.
Sårbarheten definieras som ett system eller objekts förmåga att bibehålla eller
återhämta sina egenskaper och funktioner efter en skadehändelse. Sårbarheten bestäms
för varje riskobjekt och ska ställas i relation till vilken skada som kan uppkomma och
möjligheterna att efter inträffad olycka förhindra att utsläppet leder till att skada
uppkommer. Vidare bör beaktas vilka möjligheter som finns om vattenförekomsten
skulle bli förorenad, vilket kan kopplas till saneringsmöjligheter eller naturlig
återhämtning.
Den sårbarhetsklassning som beskrivs nedan i Trafikverkets publikation 2013:135, är
avsedd att vara generell. Den högsta sårbarhetsklass (klass 5) definieras som att det i
praktiken är omöjligt att förhindra skada och att objektet upphör att fungera. Den lägsta
sårbarhetsklass innebär att ett förmodat utsläpp knappt sprids eller mycket snabbt kan
omhändertas och påverkan på vattenförekomsten begränsas till obefintlig (Trafikverket,
2013).
Konsekvens definieras som en sammanvägning av värde och sårbarhet och även den
delas in i fem konsekvensklasser, se illustration i Figur 3.
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Figur 3. Konsekvensmatris där de olika färgerna representerar fem olika konsekvensklasser, från
vit (klass 1) till mörkblå (klass 5).

4.

Förutsättningar

4.1.

Områdesbeskrivning

De aktuella vägsträckorna passerar över en isälvsavlagring i Västerhaninge. Området är
enligt VISS klassificerat som två grundvattenförekomster. Lokala
grundvattenutredningar visar dock att grundvattenmagasinet är sammanhängande,
d.v.s. att det inte avdelas av vattendelare, varför det vid genomförande av denna
riskanalys betraktas som en vattenresurs.
Vägsträckorna har en total längd av ca 2,5 km. De går genom bebyggt område samt
grön- och parkområden i Västerhaninge, se Figur 4 och Figur 5. De omges framförallt av
flerfamiljshus, men även Västerhaninge station och vissa handelsfastigheter ligger i
området.
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Figur 4. Tungelstavägen, fotograferad vid avfart mot Västerhaninge station i riktning västerut.

Figur 5. Österhaningevägen, fotograferad från cirkulationsplatsen i riktning österut.
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4.2.

Topografi och geologi

Området är relativt flackt, men längs vissa delsträckor föreligger en tydlig lutning. Detta
redovisas i Figur 6. Topografin styr hur ett eventuellt utsläpp sprids i området, och är
även en grund för hur uppsamling av dagvatten bör ske.

Figur 6. Karta över topografi längs vägsträckorna. Tydliga lutningar längs delsträckor anges med
svarta pilar (bakgrundskarta Metria).

Delar av vägsträckorna passerar över grundvattenförekomstens sandiga områden medan
vägsträckornas centrala delar är belägna på isälvsmaterial bestående av sand och grus,
se jordartskarta i Figur 7. Jordartskartan anger jordart på ca 50 cm djup. I områden med
isälvsmaterial är markens genomsläpplighet högre, än i områden med finkornigare
markmaterial. Det medför i sin tur en högre sårbarhet mot föroreningar.
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Figur 7. Jordartskarta för aktuellt område. Berörda vägsträckor (blåmarkerade) är belägna på
sand och sandigt/grusigt isälvssediment.

4.3.

Hydrologi/hydrogeologi

Uppgifter om hydrogeologiska och hydrologiska förhållanden har tillhandahållits av
Haninge kommun, genom PM Hydrogeologi inför avgränsning av Hanvedens
vattenskyddsområde (Ramböll, 2013). Slutsatser sammanfattas nedan:
Området består som tidigare nämnts av grovkorniga isälvssediment, och ingår i ett
större sammanhängande åsstråk som sträcker sig från Västerhaninge vidare norrut till
Kolarängen. Hanvedens vattentäkt ligger i grovsediment. I omgivningen är
lagerföljderna komplexa p.g.a. omlagring under istiden. Vid den ostligaste vägsträckan
som utreds har markmaterialet även inslag av finkornigare sediment, vilket
påverkar/sänker markens genomsläpplighet.
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Flödesriktningen i grundvattenmagasinet är under naturliga förhållanden och vid
dagens begränsade vattenuttag riktad från Jordbro industriområde i norr mot
syd/sydost. Grundvattenmagasinet får även ett tillskott av vatten från det s.k.
Jordbromagasinet, beläget längre norrut huvudsakligen under Jordbro industriområde.
En grundvattenströmning sker också genom isälvsavlagringen söderifrån, från
Tungelstahållet, åtminstone vid stora grundvattenuttag. Vid uttag i Hanvedens
vattentäkt, inom övre delen av tillståndsgiven vattenmängd, ändras flödesriktningarna,
vattendelaren i söder flyttas och hydrauliska gradienter (grundvattenytans lutning) mot
vattentäkten ökar. En strömningsriktning från vägsträckorna längs väg 257 mot
vattentäkten föreligger därmed åtminstone under vissa uttagssituationer.
Lutningen av grundvattenytan, grundvattengradienten, visar grundvattnets
strömningsriktning och är en del av det underlag som behövs för att bedöma
grundvattnets transporthastighet. Den naturliga grundvattengradienten i
Hanvedenmagasinet är enligt uppgifter från Ramböll ca 0,3 ‰ och i isälvsavlagringen
från Tungelstahållet ca 2 ‰. Gradienterna är normala för isälvsmaterial, den i
Hanvedenmagasinet indikerar på en väldigt god genomsläpplighet och således risk för
att höga transporthastigheter kan uppkomma när grundvattenytan sänks i samband
med större grundvattenuttag.
Nytorpsbäcken (Åbyån) passerar isälvsavlagringen. Vattennivån i bäcken är högre än i
grusåsen, vilket gör att vatten från bäcken kan infiltrera ner i grundvattnet.
Den riskanalys som ska genomföras inkluderar en bedömning av transporttid för ett
eventuellt utsläpp på/vid vägen ner till underliggande grundvattenmagasin. Tiden styrs
förutom av jordarter och markens genomsläpplighet även av djupet ner till
grundvattenytan. Grundvattenytan ligger enligt Rambölls PM på ungefär +24 m ö h,
oklart exakt var i isälvsavlagringen, och generellt relativt ytligt, i vissa områden enbart
ca 2 m under markytan. Vid stora uttag (35-40 l/s, mot dagens ca 0,4 l/s) ligger
grundvattenytan ca 5 m djupare ner. Under 2017 anlade Sweco, på uppdrag av
Trafikverket, tre grundvattenrör vid Tungelstavägen nära Västerhaninge station.
Grundvattennivåmätningar genomfördes i samband med denna undersökning vid tre
tillfällen mellan december 2017 och juni 2018. Grundvattennivån låg vid dessa tillfällen
på ca + 27 m ö h, dvs ca 9 m under markytan i aktuellt område vid den västra
vägsträckan i föreliggande riskanalys. Faktiska mätningar visar således att grundvattnet
ligger på ca 10 m djup under markytan, men det kan inte uteslutas att det ligger ytligare
på delområden där mätningar inte har kunnat göras.
Ett utdrag ur SGUs grundvattenkarta redovisas i Figur 8. Här framkommer att den
uttagbara vattenmängden bedöms variera inom vattenförekomsten, och vara som högst
nordost om aktuella vägsträckor. Detta är även det område där vattentäkten i Hanveden
är etablerad. Vid bedömning av en grundvattenförekomsts värde ur ett
dricksvattensammanhang är uttagbar vattenmängd en viktig parameter att väga in.
Liksom konstaterat i hydrogeologiska beskrivningar framkommer det även på
grundvattenkartan att isälvsavlagringen överlagras av tätande lager (finkornigare
material) vid aktuellt vägområdes ostliga del. Inom områden med tätande lager är
sårbarheten för föroreningar lägre än inom övriga områden av grundvattenmagasinet.
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Figur 8. Grundvattenkartan från SGU. Aktuella vägsträckor går mellan svarta markeringar på
kartan.

Den östra vägsträckan ingår i grundvattenförekomst Jordbromalm enligt VISS (ID
EU_CD: SE656020-163276). Grundvattenförekomsten har kontakt med ytvatten i
Husbyån. Det finns utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa delen av
grundvattenmagasinet, i storleksordningen 25-125 l/s (ca 2 000-10 000 m3/d), vilket
stämmer väl överens med grundvattenkartan. Grundvattenförekomsten har god kemisk
och kvantitativ status för förvaltningscykel 2010-2016.
Den västra sträckan ingår i grundvattenförekomst Västerhaninge/Tungelsta enligt VISS,
(ID EU_CD: SE655636-162994). I grundvattenförekomsten finns det mycket goda eller
utmärkta uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin, i storleksordningen 5-25
l/s (ca 400-2 000 m3/d). Förekomsten har god kemisk och kvantitativ status för
förvaltningscykel 2010-2016.

Sida 23 (89)

Båda förekomsterna riskerar att inte nå god kemisk status för förvaltningscykel 20172021 p.g.a. föroreningar, se även kapitel 5.4.
Grundvattenförekomsternas djup är enligt VISS upp till 20 m, med en medelmäktighet
på 9 m.

4.4.

Trafiksystem/anläggning

Väg 257 är en statlig väg med Trafikverket som väghållare. Vägen är en tvåfältsväg.
Delvis separeras körbanorna av refuger. Längs sträckan finns två cirkulationsplatser, ett
par fyrvägskorsningar och ett flertal T-korsningar/anslutningar. Väg 257 är
rekommenderad sekundär väg för transport av farligt gods. Ett par busshållplatser finns
efter den västra vägsträckan.
En funktionsanalys har tidigare gjorts för väg 257 (år 2018). Analysen visar att den
regionala betydelsen av väg 257 kan komma att minska ytterligare i och med tillkomsten
av Tvärförbindelse Södertörn. Vägens funktion som huvudgata gör det mindre lämpligt
att förstärka vägens funktion för regional och tung trafik. Trafiksäkerheten och vägens
lokala funktion bör ha stor betydelse vid utformning av vägen. Dock måste beaktande av
den genomfartstrafik som finns på vägen och dess funktion som busstråk tas. Den tunga
trafiken, som främst alstrats i Tungelstas omland, och det faktum att vägen troligtvis
även i framtiden kommer att vara sekundär rekommenderad väg för farligt gods,
innebär att vägen behöver ha en viss framkomlighet. Andel fordon över 40 ton bedöms
enligt funktionsanalysen som exceptionellt stor för denna vägtyp.
Hastighetsbegränsningen är 40 km/h längs vägen, förutom längst i öster, där ca 600 m
av vägsträckan har hastighetsbegränsning 70 km/h, se Figur 9. Väg 257 är huvudled i
området.

Cirkulationsplatser

Figur 9. Karta över hastighetsbegränsningar på aktuella vägsträckor

Beskrivning av vägsträckorna
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Nedan följer en beskrivning av sträckan från väst till öst.
Längs västerut på vägsträckan kantas vägen av villabebyggelse på norra sidan och grön/parkområden beläget i anslutning till flervåningshus på södra sidan. På norra sidan
finns en asfalterad trottoar, på södra en gångväg en bit ur från vägkant.
Därefter följer en fyrvägskorsning, med avfart mot bland annat en ICA-butik i norr längs
Parkvägen och flervåningshusen i söder, se Figur 10. Generellt bedöms sikten som god i
korsningen, dock med viss skymmande växtlighet. Väjningsplikt råder från inkommande
vägar. Efter korsningen följer ytterligare grönområden och en busshållplats på södra
sidan och ICA-butiken på norra. I anslutning till ICA-butiken finns en parkeringsyta
med direkt utfart på Tungelstavägen. En anslutning från söder följer därefter, från
parkeringsytor vid flervåningshusen. På vänster sida ligger en busshållplats.

Figur 10. Tungelstavägen (väg 257) vid korning med Parkvägen (åt vänster).

En T-korsning, med infart via Ringvägen från norr, följer. Ett fält tydligt markerat för
vänstersväng finns. I omgivningen ligger fortsatt huvudsakligen bostadsbebyggelse.
Vissa villor har utfart direkt på väg 257. Trafiksignal reglerar trafiken i anslutning till ett
övergångsställe, strax väster om korsningen vid Ringvägen. Det finns refuger som delar
av vägen under resterande sträcka förbi avfarten till Västerhaninge station ända fram till
den första cirkulationsplatsen längs vägsträckan, se Figur 11. Strax innan
cirkulationsplatsen ligger busshållplatser, en i vardera körriktning. Vid
cirkulationsplatsen viker väg 257 av åt söder, för att därefter följa Nynäsvägen.
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Figur 11. Tungelstavägen i höjd med Västerhaninge station.

Strax efter cirkulationsplatsen fortsätter väg 257 över järnvägsspåren. Därefter nås en Tkorsning med trafiksignal. Fält finns för svängande trafikanter mot en kommunal väg,
Centrumvägen, liksom refuger, se Figur 12. Från korsningen och fram till nästa
cirkulationsplats finns gång- och cykelväg på asfalterad trottoar väster om vägen. Ingen
ytterligare anslutning finns före cirkulationsplatsen.

Figur 12. Väg 257 (Nynäsvägen) vid korsning med Centrumvägen.

Efter cirkulationsplatsen fortsätter väg 257, nu benämnd Österhaningevägen, med stora
grönytor och flacka gräsbevuxna diken på vardera sida. Längs södra sidan finns en gångoch cykelväg. Den T-korsning som finns längs den fortsatt raka sträckan med avfart mot
Ribby Allé är utrustad med refuger, men inte trafiksignal eller körfält för av-/påkörning,
se Figur 13.
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Figur 13. Väg 257 (Österhaningevägen) vid avfart mot Ribby Allé.

Vägbredden längs hela sträckan är 6-9,5 m, förutom mellan avfarten till Västerhaninge
station och avfarten till Centrumvägen, där vägbredden ligger i intervallet 9,6-13,5 m.
ÅDT
Trafikbelastningen på vägsträckorna anges i Trafikverkets statistik dels för total
trafikbelastning, dels för tung trafik. Den mäts i årsmedeldygnstrafik (ÅDT).
För den västra vägsträckan är ÅDT 11015 fordon/dygn och för den östra 13916
fordon/dygn. För tung trafik är ÅDT på den västra sträckan 1395 fordon/dygn och på
den östra 1368 fordon/dygn. Det innebär att vägen är tämligen tungt trafikerad både sett
till tung trafik och total trafik, med en av de högsta trafikbelastningarna på Södertörn,
om man bortser från motortrafikleder utrustade med planskilda korsningar. Tung trafik
bedöms genereras bland annat av grus-/bergtäktsverksamhet söder om vägsträckorna
samt transporter till industri-/handelsområden.
Vid Västerhaninge station rör sig folk över vägen spritt över dygnet, med tonvikt under
rusningstid, då också trafiken på vägen är som mest intensiv
Vägräcken/viltstängsel
Låga vägräcken, huvudsakligen balkräcken, finns på sträckan mellan Västerhaninge
station och avfarten till Centrumvägen, se Figur 14 och Figur 15 samt i begränsad
omfattning även mellan farbanorna (kortare del av Tungelstavägen närmast
cirkulationsplatsen). Viltstängsel finns inte i området.
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Figur 14. Foto åt sydost längs Nynäsvägen (väg 257) vid järnvägsöverfarten. Vägräcken och
kantsten finns längs sträckan fram till avfart ner till Centrumvägen.

Figur 15. Foto vid utfart från cirkulationsplats mot Tungelstavägen (väg 257). Vägräcken och
kantsten finns längs denna del av Tungelstavägen.

Avvattningssystem
Enligt Trafikverkets databas Stigfinnaren samt driftansvariga på Trafikverket är det inte
registrerat att vattenskyddsåtgärder är genomförda i området. Vid fältbesök
konstaterades dock, liksom vid tidigare genomförd översiktlig analys, att det finns
kantsten samt dagvattenuppsamling längst stora delar av vägsträckan, på vissa delar
även vägräcken, se exempel på dagvattenbrunn i Figur 16.

Figur 16. Dagvattenbrunn i vägbanan längs Tungelstavägen.

Sida 28 (65)

Information om dagvattensystemet har inhämtats från Haninge kommun. Enligt data
registrerad i kommunens VA-bank leds dagvatten från väg 257 Tungelstavägen i
sydvästlig riktning i ledningar till Rocklösaån som mynnar ut i Vitsån, se Figur 17. Längs
Nynäsvägen rinner dagvattnet från cirkulationsplatsen i sydostlig riktning. Vid
Centrumvägen finns en vattendelare. Norr om vattendelaren rinner dagvattnet i
sydvästlig ritning ner mot Västerhaninge station och fortsatt bortledning i
dagvattensystemet. Söder om vattendelaren rinner det på vägbanan och i diken.
Dagvattnet längs denna del av Nynäsvägen verkar ledas söderut, varefter det når
dagvattenbrunnar och samlas upp i ledningar.

Figur 17. Karta med dagvattenledningar och bedömda avrinningsriktningar i området, markerade
med blå pilar (framtagen utifrån uppgifter från Haninge kommun).

Från den södra cirkulationsplatsen, vid Åby gård, och österut finns det inte några
ledningar/dagvattenbrunnar, utan enbart diken.
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Befintliga vattenskyddsåtgärder
Det finns inga kända vattenskyddsåtgärder längs väg 257, även om det dagvattensystem
som finns, och beskrivs ovan, delvis kan ses som en sådan åtgärd.
Övriga vägar
I anslutning till aktuella vägsträckor finns ett flertal kommunala vägar, även närmare
vattentäkten inom den primära skyddszonen. En betydande del av det vägdagvatten som
kan påverka grundvattenförekomsterna härstammar således även från andra vägar än
de som ingår i föreliggande riskanalys. Bland annat Nynäsvägens fortsättning åt nordost
passerar de delar av isälvsavlagringen som bedöms ha högst uttagbar vattenmängd.

4.5.

Anknytande planering

Enligt Haninge kommuns översiktsplanering är aktuell kommundel, Västerhaninge,
intressant för framtida bebyggelseutveckling. Bebyggelsen ska planeras centralt och i
kollektivtrafiknära områden, främst intill befintlig bebyggelse.
Inom närområdet till vägsträckorna finns en stor mängd detaljplaner, bland annat för
Västerhaninge station samt olika områden med bebyggelse inkluderande en del park/grönområden. Enligt de planer som finns bedöms att skyddsbehovet med avseende på
risker från statliga vägar kommer att vara tämligen oförändrat även när planerad
utveckling fortgår.
Samtliga vägsträckor förutom ca 500 m av den västligaste delen ingår i Åby
vattenskyddsområde från år 1970. Arbetet med fastställande av ett nytt skyddsområde
pågår. I skyddsföreskrifter från år 1970 framgår att vägsalt får spridas i den omfattning
som erfordras för sedvanligt underhåll av vägar. Grävning ska ske med största
försiktighet med hänsyn till risk för förorening av grundvattnet. Vid genomförande av
eventuella skyddsåtgärder kan detaljutformning av åtgärder och genomförande behöva
anpassas efter de nya föreskrifter som planeras att införas.
Det finns en vattendom för grundvattenuttag i Hanvedens vattentäkt. Det tillståndsgivna
uttaget är upp till 29 l/s.
Åtgärder med syfte att förbättra kollektivtrafiken i området med avseende på
tillgänglighet och trafiksäkerheten för gående och cyklister såväl som kapaciteten för
vägen är planerade av Trafikverket. I åtgärderna ingår en vägport för gående och
cyklister vid Västerhaninge station samt att korsningen vid ICA/Parkvägen görs om till
en signalreglerad fyrvägskorsning, med vänstersvängsmagasin. Enligt tidplan ska
åtgärderna vara färdigställda Q4 2024.
Anslutning åt söder till bostadsområden, i höjd med Parkvägen se Figur 10, planeras att
stängas i Trafikverkets projekt Tungelstavägen. Utformningen av korsningen kommer
att ses över.

5.

Riskinventering

5.1.

Dagvattenhantering från väg
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Dagvattensystems uppbyggnad och funktion kring en väg är en viktig del i
riskbedömningen, både kopplat till diffusa föroreningar från normal drift och underhåll
eller i samband med olycka. Effektiv dagvattenhantering, där dagvattnet snabbt samlas
upp och skickas vidare till recipient kan utgöra en snabb spridningsväg för föroreningar.
Samtidigt kan avsaknad av dagvattenuppsamling leda till att föroreningar istället snabbt
infiltrerar till ett grundvattenmagasin. Skyddsåtgärder kan innebära minskad
grundvattenbildning. Om förutsättningarna är de rätta bör således infiltration av
vägdagvattnet förordas.
Föroreningar kopplade till vägdagvatten är bland annat olja, närsalter, metaller, salt
samt organiska och oorganiska miljögifter.
Under de senaste åren har samverkan mellan representanter från ett flertal länder i
Europa, bland annat Sverige, skett, för att kartlägga hur dagvatten från vägar påverkar
vatten. Slutsatser av arbetet så här långt har sammanfattats i en rapport (Revitt, m.fl).
Nedan beskrivs de slutsatser som bedöms vara relevanta att väga in i denna
riskbedömning:
Flera studier har rapporterat att metallavlagringar i anslutning till vägar sjunker till
bakgrundskoncentrationer inom ungefär 10 m från vägkanten. Majoriteten av studierna
drog slutsatsen att koncentrationen av föroreningar i mark också snabbt minskar med
ökande djup. Det antyder att både horisontell och vertikal rörlighet av metaller är
begränsad. Det enda undantaget från denna allmänna trend är för
vägsaltkoncentrationer (NaCl) som kan vara förhöjda på större avstånd från vägkanten
och på större djup inom markprofiler. Det leder i sin tur till en oro över klorids potential
för att underlätta förflyttningen av tidigare adsorberade metaller.
Till skillnad från metaller, som har begränsad rörlighet, har flera studier konstaterat att
tömedel utgör en särskild risk mot grundvattnets goda kemiska status. Natriumklorid
(NaCl) identifieras som den viktigaste parametern när det gäller risk för negativ
påverkan på grundvattnets kemiska status.
För vägdagvatten gäller enligt Statens vegvesen i Norge att vid en trafikmängd < 3 000
ÅDT bedöms risken för den kontinuerliga dagvattenpåverkan vara så ringa att det inte är
motiverat att vidta åtgärder. Enligt samma publikation råder medel till hög sannolikhet
för biologiska effekter på ett vattenobjekt vid en trafikmängd på 3 000 – 30 000 ÅDT
och objektets sårbarhet är avgörande för behovet av dagvattenrening. Dagvattnet ska
behandlas vid denna trafikmängd förutsatt att skyddsobjektet har medel eller hög
sårbarhet. Om trafikmängden överstiger 30 000 ÅDT anses vägdagvattnet vara kraftigt
förorenat och ska alltid behandlas.
Väg 257 har en trafikmängd på ca 11 000 fordon/dygn, vilket innebär att
föroreningsrisken p.g.a. vägdagvatten bör utvärderas.
Längs aktuella vägsträckor vid väg 257 sker delvis uppsamling av dagvatten, delvis sker
avrinning till de gräsbevuxna slänter och diken som kantar vägen. Breda och

Sida 31 (89)

gräsbevuxna diken bedöms på ett effektivt sätt kunna avskilja föroreningar i
vägdagvatten och kan binda förorening i sidoområdets övre del (Trafikverket, 2018).
Längsgående avrinning till gräsklädda slänter och diken bedöms därmed ge en effektiv
föroreningsavskiljning och flödesutjämning inom områden där delsträckor passerar på
mindre genomsläppliga jordarter. På sträckor med genomsläppliga jordarter bör
säkerställas att dagvatten samlas upp och avleds bort från vattenskyddsområdet, för att
ge en god riskreducering.
Analyser gjorda på råvattnet har inte funnits tillgängliga för bedömning av om de
parametrar som kan påverkas av dagvatten är förhöjda. Enligt uppgift från Haninge
kommun har förhöjda halter av natriumklorid noterats i Hanvedentäkten (numera en
stabil kloridhalt på 70-85 mg/l), men övrig påverkan från dagvatten har inte varit
märkbar. En särskild utredning har tidigare genomförts av Haninge kommun rörande
salthalten, vilken har påvisat att salt från halkbekämpning ger de förhöjda halterna vid
råvattenuttaget. Samtidigt kan det inte uteslutas att även en gammal deponi samt
infiltration från Nytorpsbäcken påverkar. Halterna i bäcken ligger under sommaren
uppåt 80 mg/l, vilket är relativt höga halter jämfört med andra svenska ytvattendrag.

5.2.

Underhåll på väg

Det nationella vägnätet är indelat i olika driftklasser beroende på vilken
vinterväghållning som anses motiverad, där klass 1 av de fem klasserna är högst
prioriterad. Väg 257 tillhör driftklass 3. Kriterierna för halkbekämpning i klass 3 är att
plogbilen normalt har fyra timmar på sig att ploga vid 1 cm snö och halkbekämpning av
vägen normalt sker med salt.
Övrigt underhåll av vägar innefattar röjning av slänter, lagning av beläggning och
lagning/tvätt av vägutrustning och skyltar. Samtliga dessa åtgärder innebär även att
vägavsnittet trafikeras av olika typer av tunga fordon, som i sin tur innebär risk för
läckage av bränsle eller andra kemikalier. I denna riskanalys hanteras dock endast
saltningen i samband med normalt vägunderhåll som ett riskobjekt, då risker gällande
utsläpp av petroleum i anslutning till väg bedöms separat i enlighet med beskriven
metodik. Användningen av kemiska bekämpningsmedel är generellt förbjuden i
Trafikverkets verksamhet enligt riktlinje TDOK 2010:310. Bekämpning av jätteloka samt
bekämpning på banvallar och bangårdar är dock undantagna från förbudet.

5.3.

Trafikolycka med utsläpp av förorening

Sannolikheten för olycka anses vara fordonsneutral. Det innebär att antalet olyckor per
fordonskilometer är densamma för personbilar som för tunga fordon. På vägsträckor
förekommer platser där sannolikheten för olycka kan antas vara högre, som exempelvis
vid plankorsningar, utfarter från fastigheter eller platser med dålig sikt. Längs aktuell
vägsträcka är sikten generellt god, även om en del skymda anslutningar förekommer. Ett
flertal plankorsningar finns, vilket i sin tur medför olycksrisker.
Ur vattenskyddssynpunkt uppstår de mest allvarliga konsekvenserna som en
trafikolycka kan leda till, med tunga fordon. Denna typ av olyckor betraktas således som
det primära riskobjektet. Att just tunga fordon bör anses som huvudsakliga riskobjekt
beror på flera anledningar, såsom ökat krockvåld, den större mängd bränsle som tunga
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fordon medför och att tunga fordon transporterar miljöfarligt gods. För väg 257 är
andelen tunga fordon relativt den totala trafikmängden stor, vilket i sin tur medför en
större risk för trafikolycka med allvarliga konsekvenser avseende utsläpp till vatten.
Ur vattenskyddssynpunkt är det viktigt att skilja på farligt gods och miljöfarligt gods.
Med miljöfarligt gods avses sådant som kan skada vattnet, vilket omfattar långt ifrån all
typ av gods som klassas som farligt gods.
Olyckor som omfattar transporter med farligt gods utgör ca 4 % av olyckorna med tung
trafik. Det ska beaktas att olycka med farligt gods inte automatiskt innebär att
godstanken går sönder och medför utsläpp av godset, sannolikheten för det är betydligt
lägre. När det gäller tankar för farligt gods är dessa som regel uppdelade i mindre fack.
Storleken på dessa fack är olika men kan till exempel innehålla 5 m³. Vid olyckor med
sådana tankar är sannolikheten att hela den transporterade volymen skulle läcka ut
mycket liten. Den absoluta merparten av transporterna med farligt gods i Sverige utgörs
av petroleumprodukter. Det saknas uppgifter om vilka transporter som sker på aktuella
vägsträckor.
Den förorening som det mest sannolikt skulle ske ett utsläpp av, vid olycka med tung
trafik, är petroleum och i huvudsak från fordonens bränsletankar. Bränsletankarna sitter
relativt utsatt och är inte gjorda av så kraftiga material som godstankarna. De mängder
petroleum som läcker ut kan antas uppgå till mellan ett par hundra liter upp till 1000
liter.
I STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) samlas statistik in avseende
personskadeolyckor. Datan används vid denna riskanalys som underlag för att bedöma
sannolikheten för olycka som följs av utsläpp till vatten. Polisen ska rapportera in
samtliga olyckor med personskador. Sjukvården rapporterar olyckor på frivillig basis.
Vid inrapportering anges position för olyckan. Vid polisens rapportering är
noggrannheten på olycksplatsen generellt god, medan olyckor inrapporterade av
sjukvården har sämre noggrannhet. Noterbart är att statistiken från STRADA innehåller
ett stort mörkertal, det bedöms att cirka 40 % av alla olyckor med motorfordon blir
inrapporterade av polisen. För personskadeolyckor utan inbladning av motorfordon,
främst singelolyckor med cykel, så är polisens täckningsgrad mycket låg. STRADA
innehåller även statistik från länens akutsjukhus (sedan 2012 är alla akutsjukhus i
Stockholms län anslutna). År 2014 finns dock ett större bortfall p.g.a. personalbrist hos,
framförallt, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Även år 2015 och 2016 finns
konstaterade stora bortfall. Detta innebär att antalet lindriga och måttliga skador
sannolikt är grovt underskattade. Statistiken från STRADA redovisar endast
personskadeolyckor, men också olyckor utan personskador kan leda till utsläpp.
Sammanställningar över olyckor som inte leder till personskador saknas.
Enligt statistik från STRADA för de senaste 10 åren (2009-2018) har det totalt
registrerats 23 olyckor med motorfordon inblandade på den västra konfliktsträckan och
14 på den östra. Olyckorna redovisas i Figur 18 och Figur 19. Vid beräkningarna som
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genomförs avseende sannolikhet för utsläpp används dessa värden i enlighet med
framtagen metodik i Trafikverkets handbok.
För olyckorna längs den västra vägsträckan kan konstateras att flertalet olyckor är
lindriga. Det har inte inträffat någon dödsolycka eller olycka som bedöms som allvarlig.
Majoriteten av olyckorna med motorfordon utgörs av upphinnandeolyckor, men även
singelolyckor förekommer.
Även för den östra vägsträckan är majoriteten av olyckorna lindriga, och utgörs
huvudsakligen av upphinnandeolyckor och singelolyckor. På denna sträcka har dock en
dödsolycka (år 2018) och en allvarlig olycka (år 2013) inträffat. Vid båda olyckorna har
MC kolliderat med personbil.

Figur 18. Karta med sammanställning över registrerade polis- och sjukhusrapporterade olyckor i
Strada under år 2009-2018 längs västra vägsträckan.
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Figur 19. Karta med sammanställning över registrerade polis- och sjukhusrapporterade olyckor i
Strada under år 2009-2018 längs östra vägsträckan.

5.4.

Övriga verksamheter

Denna utredning omfattar inte en detaljerad inventering av övriga verksamheter kring
skyddsobjektet/isälvsavlagringen. Potentiellt förorenade områden samt
tillståndspliktiga verksamheter (A- och B-verksamheter) kring aktuella
grundvattenförekomster har hämtats från Länsstyrelsernas kartfunktion (VISS) och
redovisas i Figur 20.
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Figur 20. Karta över potentiellt förorenade områden och tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
(VISS, 2019).

Utifrån figuren kan konstateras att det förekommer flertalet potentiellt förorenade
områden, varav merparten inte har riskklassats.
Enligt VISS föreligger för den norra/östra grundvattenförekomsten
Västerhaninge/Tungelsta betydande påverkan från förorenade områden samt deponi.
Bland påverkanskällor nämns färgfabrik, avfallstipp, ingenjörsfirma och
kemikalieföretag. Enligt riskbedömningen för förvaltningscykel 2017-2021 beskrivs
problem med bl.a. PFAS, alifater, benso(a)pyrene, PAH och klorid.
Bland föreslagna åtgärder noteras förutom åtgärder som inte rör verksamheten på vägar
minskad användning av vägsalt inom vägsträcka på 2,6 km.
För den sydvästra grundvattenförekomsten, Jordbromalm, skrivs i VISS om
föroreningskällor i form av bl.a. handelsträdgårdar med trolig användning av
bekämpningsmedel och industri. Ett område med okänd utbredning som är förorenat
med DDT finns. Det bedöms föreligga risk för miljöproblem och risk för sänkt status
p.g.a. miljögifter, trikloreten och tetrakloreten samt bekämpningsmedel.
I riskbedömningen för förvaltningscykel 2017-2021 skrivs att förekomsten riskerar att
inte nå god kemisk status på grund av konstaterade föroreningar och flera troliga
påverkanskällor av främst bekämpningsmedel.
Bland föreslagna åtgärder nämns, förutom åtgärder som inte rör verksamheten på vägar,
minskad användning av vägsalt inom vägsträcka på 6 km.
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6.

Riskanalys

6.1.

Bedömning av sannolikhetsklass – olycka med utsläpp

6.1.1.

Beräkning av sannolikhetsklass

För aktuella vägsträckor bedöms inte att olyckorna enbart är fokuserade på någon
enstaka plats, varför en uppdelning på konfliktsträckor inför beräkning av sannolikhet
inte ses som relevant. Beräkningen av sannolikhet sker således för de två delsträckorna
som beskrivits i Figur 1.
Hela respektive konfliktsträcka utgör underlag för beräkning av återkomsttid för
händelsen ”olycka med tungt fordon där ett utsläpp når närliggande skyddsobjekt”. Det
är denna återkomsttid som ligger till grund för klassning 1-5 av begreppet sannolikhet i
riskmatrisen.
Sannolikheten baseras på återkomsttiden för olycka med tungt fordon som leder till
utsläpp. Denna beror således till stor del på trafikbelastning, konfliktsträckans längd,
olyckskvot och antal fordon per olycka.
De ekvationer som används vid beräknande av sannolikheten är:
𝑓𝑜 = 𝑁 ∙ 𝑄𝑜 ∙ 𝐿 ∙ 365 ∙ 𝐹

(ekv. 1)

𝑓𝑜𝑢 = 𝑓𝑜 ∙ 𝑓𝑢

(ekv. 2)

1
𝑓𝑜𝑢

(ekv. 3)

𝑎=

N = antal transporter (här väljs ÅDTtung)
Q 𝑜 = olyckskvot– antal/fordonskilometer (här väljs standardvärdet 10-6/km*år),
L = konfliktsträcka, km
F = antal fordon per olycka (här väljs 1,8=tätort; landsbygd bedöms vara 1,5).
fu= sannolikheten för utläckage av petroleum i samband med olycka (standardvärde
0,03)
Där fo är sannolikheten för att en trafikolycka sker, fou är sannolikheten för en olycka
med tungt fordon som leder till utsläpp av miljöfarligt ämne och a är återkomsttiden.
Sannolikhetsklasserna för de olika sträckorna baseras på återkomsttiden för en olycka
med tungt fordon som leder till utsläpp, enligt Tabell 2.
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Tabell 2. Kvantitativ kategorisering av sannolikhetsklasser för beräknade återkomsttider för olycka
och för några olika riskföreteelser. Klassningen är gjord med utgångspunkten att hellre sätta en för
hög klass än en för låg klass. Genom fördjupade objektsvisa analyser kan sannolikheten justeras
till en lägre klass.

Sannolikhetsklass

Återkomsttid
för olycka
(år)

5

0-7

4

7-20

3

20-100

Transformatorolja i stationär enhet

2

100-700

Transformatorolja, bränsle eller hydraulolja i fordon
Cistern

1

700-5000

Miljöfarligt gods på järnväg

0

5000-

Riskföreteelse

Genom insättning av aktuella värden i ovanstående formler beräknas återkomsttiden
och sannolikhetsklassen för vägsträckorna kan tas fram. Vägsträckorna erhåller båda
sannolikhetsklass 3.

6.1.2.

Justering av sannolikhetsklass

Den beräknade sannolikheten från översiktlig riskanalys, och beskrivet i ovanstående
kapitel, justeras utifrån faktisk olycksstatistik hämtad från STRADA1 för respektive
vägsträcka. Underlaget från STRADA måste justeras för att få med samtliga olyckor,
vilket enligt handboken sker genom att multiplicera med 8/3.
Justeringen av fou, dvs sannolikheten för en olycka med tungt fordon som leder till
utsläpp av miljöfarligt ämne, genomförs enligt följande:

8 𝑓𝑜,𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡
𝑓𝑜𝑢,𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 = 𝑓𝑜𝑢,𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 ∙ ∙
3 𝑓𝑜,𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡

Där fo, observerat är beräknad sannolikhet utifrån faktisk olycksstatistik och fo, beräknat är
beräknad sannolikhet enligt ekvation i kapitel 7.1.1. Vid beräkning av fo tillämpas ÅDTtotal
för att ha ett större statistiskt underlag (till skillnad från beräkning i 7.1.1 då ÅDT tung
använts), medan ÅDTtung tillämpas vid beräkning av fou.
Återkomsttiden beräknas enligt ekvationer som beskrivits i avsnitt 7.1.1 och utifrån
återkomsttiden kan sannolikhetsklasserna för de olika sträckorna erhållas via Tabell 2.

Nedan följer beräkningar för justerad sannolikhet för den västra konfliktsträckan:

1

www.transportstyrelsen.se
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𝑓𝑜,𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 =

23 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟
= 2,11 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚/å𝑟
1,09 𝑘𝑚 ∗ 10 å𝑟

𝑓𝑜,𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 = 11015 ∗ 10^ − 6 ∗ 365 ∗ 1,8 = 7,24 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚/å𝑟
Frekvensen av olycka med tungt fordon som leder till utsläpp uppgår, utifrån ekv. 1 och
ekv. 2, till:

𝑓𝑜𝑢 = 𝑓𝑜 ∗ 𝑓𝑢 = 1395 ∗ 10^ − 6 ∗ 1,09 ∗ 365 ∗ 1,8 ∗ 0,03 = 0,0299
Efter justering utifrån observationer i STRADA erhålls följande frekvens
8

2,11

𝑓𝑜𝑢,𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 = 0,0299 ∗ 3 ∗ 7,24 =0,023 per år
Detta motsvarar, utifrån ekv. 3, en återkomsttid på
1

1

Å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [å𝑟] = 0,023 = 43 år
Nedan följer beräkningar för justerad sannolikhet för den östra konfliktsträckan:

𝑓𝑜,𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 =

14 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟
= 1,03 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚/å𝑟
1,36 𝑘𝑚 ∗ 10 å𝑟

𝑓𝑜,𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 = 13916 ∗ 10^ − 6 ∗ 365 ∗ 1,8 = 9,14 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚/å𝑟
Frekvensen av olycka med tungt fordon som leder till utsläpp uppgår, utifrån ekv. 1 och
ekv. 2, till:

𝑓𝑜𝑢 = 𝑓𝑜 ∗ 𝑓𝑢 = 1368 ∗ 10^ − 6 ∗ 1,36 ∗ 365 ∗ 1,8 ∗ 0,03 = 0,0368
Efter justering utifrån observationer i STRADA erhålls följande frekvens
8

1,03

𝑓𝑜𝑢,𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 = 0,0368 ∗ 3 ∗ 9,14 =0,011 per år
Detta motsvarar, utifrån ekv. 3, en återkomsttid på
1

1

Å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [å𝑟] = 0,011 = 91 år
Utifrån Tabell 2 erhålls sannolikhetsklass 3 för båda konfliktsträckorna. Ingen
ytterligare justering av sannolikheten bedöms krävas.

6.1.3.

Bedömning av sannolikhetsklass

Sammantaget görs bedömningen att sannolikhetsklassen är 3 för båda
konfliktsträckorna. Utgångspunkten för bedömningen är trafikmängd, vägsträckornas
längder och olycksstatistik. Noterbart är att den östra vägsträckan har lägre sannolikhet,
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relativt nära riskklass 2. Vid framtagande av åtgärdsförslag bör även slutsatsen att
flertalet av olyckorna sker i korsningar och cirkulationsplatser vägas in.
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6.2.

Bedömning av förekomstens värde

Avlagringen används som vattentäkt, men framför allt utgör den reservvattentäkt för
Haninge. Då uttagskapaciteten i närheten av aktuella vägsträckor bedöms vara 5-25 l/s
och i isälvsavlagringen närmare Hanvedens vattentäkt 25-125 l/s bedöms värdet på
grundvattenförekomsten vara högt. Bedömningen är att värdeklassen är 4. Då de två
grundvattenförekomsterna kommunicerar bedöms inte anledning finnas att bedöma
dem olika. Den uttagbara vattenmängden är något begränsad sett till
befolkningsmängden regionalt, vilket gör att värdet inte sätts ännu högre.

6.3.

Bedömning av förekomstens sårbarhet

6.3.1.

Utgångspunkter vid sårbarhetsbedömning

En viktig utgångspunkt för sårbarhetsbedömningen är själva definitionen av sårbarhet.
Isälvsavlagringen har sitt största värde men också sin sårbarhet i dess funktion som
vattentäkt. Det bedöms som lämpligt att kriterier för grundvattenobjektets funktion och
dess sårbarhet definieras utifrån att det ska kunna fungera som vattentäkt och uppnå
krav på dricksvattenkvalitet.
Utöver detta är det viktigt att miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsterna
eller miljömålet ”grundvatten av god kvalitet” inte påverkas negativt.
För att bestämma grundvattenförekomstens sårbarhet behöver följande faktorer vägas
in







Dess funktion som dricksvattentäkt
Gränsvärden för försämrad status
Rinntider från väg till skyddsobjekt (huvudsakligen till grundvattenyta men
även till vattentäkt beskrivs)
Utspädning/omblandning
Insatstid för räddnings- och saneringsinsatser samt tillgänglighet till nödvändig
saneringsutrustning
Förekomst av befintliga skydd och dess beständighet

En viktig del i sårbarhetsbedömningen utgörs av en beskrivning av vattenförekomstens
resiliens, d.v.s. dess förmåga att motstå och återhämta sig efter en störning. Resiliensen
beskriver både hur vattenförekomsten påverkas och förstörs av en förorening men också
hur snabbt och hur mycket systemet kan återhämta sig. Att ingående beskriva ett
vattensystems resiliens är i regel mycket svårt. Därför görs enbart en översiktlig
kvalitativ beskrivning. Ett grundvatten antas ha försumbar resiliens. De långa
omsättningstiderna i grundvattenmagasinen innebär normalt att ett förorenat
grundvatten kommer att förbli obrukbart under flera decennier framöver. Handlar det
om en vattentäkt så behöver den som regel tas ur bruk och ersättas med en ny. Det
innebär att det är av stor vikt att förhindra att en förorening når grundvatten.
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6.3.2.

Sårbarhetsbedömning - dricksvattenperspektiv

Enligt handbokens metodik utgår sårbarhetsbedömningen huvudsakligen från rinntid.
Bedömningen kan sedan justeras utifrån förutsättningarna för räddnings– och
saneringsinsatser. För aktuella vägsträckor varierar sårbarheten och därmed rinntiden
beroende på huvudsakligen jordarter inom respektive delsträcka, men även beroende på
om dagvatten samlas upp. För att sårbarheten ska kunna bedömas rättvisande har
därför de två ursprungliga vägsträckorna delats in ytterligare i fyra delsträckor
benämnda A, B, C och D, se Figur 21. Delsträcka A har något lägre genomsläppligt
jordartsmaterial än sträckor längre åt norr/ost och har dagvattenuppsamlande åtgärder.
Delsträcka B är belägen på jordarter med hög genomsläpplighet och
dagvattenuppsamlade åtgärder är utförda. Delsträcka C ligger på jordarter med hög
genomsläpplighet och dagvattenåtgärder saknas. Delsträcka D är på jordarter med lägre
genomsläpplighet, men dagvattenåtgärder är inte genomförda.

B
A
C

D

Figur 21. Karta över delsträckor med olika uppehållstider i omättad zon respektive olika
förutsättningar avseende befintlig dagvattenhantering. Dessa delsträckor utgör grund för
bedömning av sårbarhet och därefter riskklass.

Rinntid
Rinntiden från aktuella vägsträckor fram till vattentäkten har bedömts utifrån uppgifter
i PM för vattenskyddsområde (Ramböll, 2013). Här framgår att det är 700 m från
cirkulationsplatsen Tungelstavägen/Nynäsvägen till vattentäkten (närmaste delen av
aktuella vägsträckor). Detta område, liksom delsträckor längre bort från vattentäkten, är
avgränsade till att ligga inom sekundär skyddszon i vattenskyddsområdet. Det innebär i
sin tur att uppehållstiden fram till vattentäktsområdet är mer än 100 dygn. Underlag för
mer exakta beräkningar saknas i denna riskanalys.
Grundvattenförekomsten är dock skyddsvärd i sin helhet, inte enbart vid
vattentäktsområdet. Om en förorening når grundvattenytan i anslutning till aktuella
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vägsträckor har skyddsobjektet påverkats negativt eftersom möjligheten att sanera efter
att grundvattnet påverkats bedöms som små, dels p.g.a. genomsläppligt material med
relativt stort flöde i grundvattenmagasinet, dels p.g.a. ett djup till grundvattenytan som
inte möjliggör schaktning ner till densamma (9 m uppmätt i anslutning till
Tungelstavägen). Styrande för sårbarhetsbedömningen m.a.p. rinntid är således den
vertikala transporthastigheten från markytan ner till grundvattenytan.
Enligt tidigare uppgifter ligger vattenytan inom området på mellan 2 och 9 m under
markytan. I områden med grovt material (grus, grönt i Figur 21, delsträcka B och C) i
markytan innebär det en uppehållstid på mindre än 1 h i den omättade zonen, om ett
tillfälligt mättat flöde uppstår (uppskattade tider utifrån Naturvårdsverket rapport
4852). I sandiga områden är uppehållstiden i storleksordningen 1 dygn till 1 månad
(delsträcka A och D). Det har här förutsatts att SGUs kartering är korrekt. I fält har
konstaterats grovt material i dagen i cirkulationsplats Nynäsvägen/Österhaningevägen,
vilket stämmer överens med jordartskartan. Längs övriga sträckor var ytan bevuxen,
vilket dels ger viss fördröjning av eventuell förorening, dels gör att det är svårt att
bedöma jordart på platsen. Att utgå från jordartskartan gör därmed att sårbarheten inte
underskattas.
Det bör dock observeras att samtliga delar av vägområdet, förutom delar av
cirkulationsplatsen Nynäsvägen/Österhaningevägen och sträckan öster om densamma
(delsträcka C och D i Figur 21), är utrustade med kantsten och dagvattenbrunnar som
vid fullgod funktion bedöms kunna förhindra förorening på vägbanan att nå omgivande
mark.
I Tabell 3 redovisas klassningen utifrån uppehållstid i omättad zon.
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Tabell 3. Bedömningsgrunder för sårbarhetsklassning av grundvattenförekomster utifrån
uppehållstid i omättad zon.

Uppehållstid i
omättad zon

Sårbarhet

Krav tidsmässiga
förutsättningar för insats

<1h

5

1 h-6 h

4-5

Gynnsamma - Krav på insats och
nödvändig saneringsutrustning
för att ansätta den lägre
sårbarhetsklassen

6 h -1 d

3-4

Gynnsamma - Krav på insats och
nödvändig saneringsutrustning
för att ansätta lägre sårbarhet

1 d- 1 mån

2-3

>1 mån

1

Utifrån tabellen erhålls sårbarhetsklass 5 för delsträcka C, sårbarhetsklass 3
för delsträcka B (sänkt 2 klasser p g a kantsten/dagvattenuppsamling och delvis
räcke), sårbarhetsklass 2 för delsträckor A och D.
Utspädning/omblandning
Det sker ingen utspädning mellan utsläppspunkt och skyddsobjektet (när
grundvattenytan nås under utsläppspunkten). Största risken för skyddsobjektet i dess
funktion som dricksvattentäkt är utsläpp av petroleumprodukter, eftersom mycket små
halter kan leda till att dricksvattnet blir otjänligt. En viss utspädning och fastläggning
sker däremot i grundvattenmagasinet/skyddsobjektet, även om effekten av detta varken
bedöms ge tillräcklig effekt för att reducera sårbarheten för vattentäkten. Dessutom är
också grundvattnet i direkt anslutning till vägen skyddsvärt även sett till
miljökvalitetsnormer och miljömål.
Reservvattenmöjligheter
Vattentäkten i Hanveden används idag inte för kommunal dricksvattenproduktion, men
den ska kunna nyttjas för det i framtiden (som reserv för dricksvattenförsörjning från
Mälaren). Det tillståndsgivna uttaget är upp till 29 l/s. Från vattentäkten sker idag
produktion av vatten på flaska, med ett uttag på ca 0,4 l/s. Ingen reservvattentäkt för
denna produktion finns utpekad. Sårbarheten i dess funktion som dricksvattentäkt
minskas eftersom vattentäkten i nuläget enbart nyttjas i låg omfattning. Funktionen som
reservvattentäkt bedöms ge motsvarande värde som om det hade varit en ordinarie
vattentäkt i motsvarande storlek som har en reservvattentäkt.
Bedömning av förutsättningar för räddnings- och saneringsinsatser
Då sårbarhetsbedömningen för grundvattenförekomsten är kopplad till rinntider och
bedömda insatstider för räddnings- och saneringsinsatser är det viktigt att värdera
ytterligare en faktor i sårbarhetsbedömningen, nämligen tillgänglighet och praktisk
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möjlighet till sådana insatser. Här ska både området vid själva vägen bedömas men
också möjligheten till insatser. Räddningstjänsten fokuserar i första hand på livräddning
och skadebegränsande åtgärder mot utsläppet och sedan på att hindra vidare spridning
av redan utsläppt farligt gods/drivmedel.
Förutsättningarna för sanerings- och räddningsinsatser vid
Västerhaninge/Jordbromalm sammanfattas nedan.
Åtkomlighet

Åtkomligheten till aktuella vägsträckor i händelse av en olycka
varierar något, från tämligen goda längs vägsträckorna A och B i
Figur 21 till goda längs vägsträckor C och D, där större
markområden utan bebyggelse/infrastruktur finns i anslutning till
vägkant/dike.

Beredskap

Räddningstjänsten får normalt information om att olycksplatsen
ligger inom vattenskyddsområde när de larmas ut. Inga speciella
planer finns för olyckor inom vattenskyddsområden.

Insatstid

Södertörns brandförsvarsförbund har en station i centrala delarna
av Haninge. En insatstid för en händelse på aktuella vägsträckor
bedöms som mycket kort, < 10 min, (www.sbff.se, 2019-10-22).
Räddningstjänsten har med absol och sopborstar, så att sanering av
utsläpp på vägbanan kan genomföras. Länsar finns om utsläpp
skett i ytvatten. Ytlig grävning i diken kan ske med handkraft. Krävs
schaktning kontaktas miljörestvärdesledare. Efter det kan tid till
sanering variera kraftigt. Bedöms saneringen vara räddningstjänst,
vilket enligt kontaktad miljörestvärdesledare inte är självklart, kan
sanering inledas så snart entreprenör tagit sig till platsen. Bedöms
det inte vara räddningstjänst sker först en utredning om vem som
ska bekosta saneringen, varefter arbetet kan inledas. Tiden till
sanering kan därmed variera från någon timme till dagar.

Övrigt

Vid brand av fordon på vägsträckan bedömer räddningsledare om
åtgärd.

Räddningstjänsten är således snabbt på plats på aktuella vägsträckor (inom mindre än
10 minuter), men tid till sanering av utsläpp utanför vägbanan som kräver schaktning
varierar kraftigt beroende på om saneringen bedöms vara räddningstjänst eller inte
(muntlig uppgift Södertörns brandförsvarsförbund samt miljörestvärdesledare, 2019).
Det bedöms inte som motiverat att justera sårbarhetsbedömningen i sin helhet baserat
på förutsättningar för räddnings- och saneringsinsatser. Förutsättningarna är i sig goda,
med kort inställelsetid, men osäkerhet råder om huruvida sanering alltid kommer att ske
snabbt när så krävs.

6.3.3.

Sårbarhetsbedömning – miljökvalitetsnormer/miljömål

För isälvsavlagringen som är skyddsobjekt i föreliggande riskanalys är sårbarheten sett
till ett dricksvattenperspektiv styrande. Noterbart avseende miljökvalitetsnormer är att
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vägsalt kan påverka miljökvalitetsnormerna i denna resurs med relativt höga
kloridhalter negativt, vilket bör vägas in när riskerna med avseende på dagvatten
bedöms.

6.3.4.

Sammantagen sårbarhetsbedömning

Den totala sårbarhetsbedömningen för grundvattenförekomsterna i Västerhaninge, i
funktion som dricksvattentäkt, blir sårbarhetsklass 5 (delsträcka C), 3
(delsträcka B) och 2 (delsträcka A och D). Delsträckornas utbredning redovisas i
Figur 21 och utgår från genomsläpplighet i mark samt utförda dagvattenåtgärder.

6.4.

Riskbedömning av övriga påverkansfaktorer

6.4.1.

Bedömning av risker vägdagvatten

Sammantaget bedöms vägdagvattnet få en klart underordnad betydelse jämfört med en
trafikolycka som leder till utsläpp. Detta baserat på såväl beräkningar som översiktlig
information om vattenkvaliteten i råvattnet. Största risk för förorening från
vägdagvatten föreligger på vägsträckor där infiltrationen sker snabbt och där
trafikbelastningen är hög. De mest sårbara sträckorna för vägdagvatten bör därför
sammanfalla med de mest sårbara sträckorna avseende trafikolycka som leder till
utsläpp. Vidare bedöms inte vägdagvattnet akut kunna slå ut någon av vattentäkterna
permanent som en trafikolycka skulle kunna göra. Det kan också noteras att dagvattnet
från majoriteten av aktuellt vägområde samlas upp och avbördas till recipient utanför
vattenskyddsområdet. Detta medför att en stor del av belastningen från exempelvis
vägsalt reduceras.

En kvantitativ riskklassning har inte genomförts då det inte bedöms vara möjligt att ta
fram en sannolikhet för påverkan av vägdagvatten. Risken har istället bedömts
kvalitativt utifrån
Tabell 1 från handboken. Utifrån denna bedöms riskklass 2 erhållas, dvs förhöjd risk,
inom områden där dagvatten inte leds bort (delsträckor C och D). Risken utgörs
framförallt av ytterligare påverkan av vägsalt. Inom övriga delsträckor (A och B) bedöms
riskklass 1 erhållas, dvs låg risk.

6.4.2.

Bedömning av övriga verksamheter

Sammantaget kan konstateras att det förekommer en mängd andra risker för
vattenförekomsterna, huvudsakligen p.g.a. läckage från förorenade områden samt
verksamhet på kommunala vägar. Påverkan av övriga verksamheter bedöms inte
ytterligare i riskanalysen.

7.

Sammanvägd riskbedömning

7.1.

Konsekvensklass

Konsekvensklassen i riskbedömningen erhålls som tidigare nämnts genom att sårbarhet
och värde för en vägsträcka vägs samman. Sammanvägningen illustreras av matris i
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Figur 22. I konsekvensmatrisen framgår bedömning av grundvattenförekomsternas
värde (värdeklass 4) samt den sårbarhetsklass som erhållits för de olika delsträckorna
med avseende på olycka som leder till utsläpp (sårbarhetsklass 5, 3 respektive 2).
Den konsekvensklass som erhålls för aktuella vägsträckor är konsekvensklass 5, 4
respektive 3.
Värde
5
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4
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2
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Figur 22. Konsekvensmatris med markerat resultat, delsträckors beteckningar som definierats
enligt Figur 21 visas i respektive cirkel

Konsekvensmatrisen delas in i fem olika klasser, visualiserade med olika blå färg. En
exemplifierande motivering finns i Tabell 4.
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Tabell 4. Kategorisering av konsekvensklasser

Konsekvensklass 5 – Katastrof – En dricksvattenresurs som försörjer ett medelstort antal
personekvivalenter slås ut permanent. En dricksvattenresurs som försörjer ett stort antal
personekvivalenter slås ut temporärt, men kan återställas. Ett vatten som är av betydelse
för en utpekad och särskild skyddad ekologisk miljö slås ut permanent. Ett vatten som
utgör en fundamental förutsättning för en utpekad och särskilt skyddad ekologisk miljö
slås ut temporärt, men kan återställas.
Konsekvensklass 4 – Mycket stor – En dricksvattenresurs som försörjer ett medelstort
antal personekvivalenter slås ut temporärt, men kan återställas. Ett vatten som är av
betydelse för en utpekad och särskild skyddad ekologisk miljö slås ut temporärt, men kan
återställas.
Konsekvensklass 3 – Stor – En vattenresurs lider skada, men kan återställas. Dess funktion
kvarstår under återställningstiden om än i begränsad omfattning.
Konsekvensklass 2 – Lindrig – Ett utsläpp utgör ingen omedelbar skada, men ett hot om
skada kvarstår tills sanering är genomförd.
Konsekvensklass 1 – Mycket liten – Hydrologiska förutsättningar finns för att ett utsläpp
till slut ska riskera att förorena en värdefull vattenresurs. Förutsättningar för sanering är
dock goda såväl avseende omfattningen som tidsmässigt.

7.2.

Riskbedömning

För föroreningar som uppkommer genom olycka har samtliga delsträckor
sannolikhetsklass 3. En kontrollberäkning av resultat vid uppdelning av sträckor i AD utifrån hydrogeologiska förutsättningar på samma sätt som i sårbarhetsbedömningen
visar att sannolikhetsklassen är 3 även då. De olika delsträckorna har varierande
konsekvensklass mellan 3 och 5. Värdeklassen bedöms som 4.
Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger en
riskklassning för risken för olycka följt av utsläpp enligt Figur 23, dvs för delsträcka A
och D förhöjd risk (2), för delsträcka B måttlig risk (3) och för delsträcka C
hög risk (4). Detta innebär enligt handboken för delsträcka A och D att
Riskreducerande förebyggande åtgärder kan vara motiverade, kostnads-nyttoperspektivet ställs på sin spets, för delsträcka B att Riskreducerande förebyggande
åtgärder bör vidtas, omfattande åtgärder kan i vissa fall vara motiverade och för
delsträcka C att Långtgående riskreducerande åtgärder är motiverade, reglering av
trafiken bör övervägas. För vidare analys av åtgärdsbehov säger klassningen således att
vissa åtgärder kan behövas på delsträcka A och D, om det är samhällsekonomiskt skäligt
enligt fortsatt utvärdering. För delsträcka B bör åtgärder sannolikt vidtas, och för
delsträcka C kommer åtgärder krävas för att uppnå målen Trafikverket har avseende
vilka risker de statliga vägarna bör få medföra för vattenförekomster.
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Riskbedömningen för vägdagvatten är låg risk (1) för delsträcka A och B respektive
förhöjd risk (2) för delsträcka C och D. Detta innebär för sträcka C och D att
riskreducerande förebyggande åtgärder kan vara motiverade, om de i senare analys visar
sig vara ekonomiskt skäliga.

Sannolikhet
5

4

A, D

3

B

C

2

Lindrig

Stor

Mycket
Katastrof
stor

Ko
ns
ek
v

Mycket
liten

en
s

1

Figur 23. Riskmatris för risk för olycka följt av utsläpp, med markerat resultat för respektive
delsträcka A-D.

8.

Åtgärder

Trafikverkets aktiviteter spänner över ett brett område, varav vattenskydd kopplat till
anläggningen är en begränsad men viktig del. Gemensamt för alla aktiviteter är att de
faller in under en arbetsstrategi som kallas fyrstegsprincipen. Planeringssystemet är
utformat så att det medger en samordning av, och avvägning mellan, olika typer av
åtgärder inom transportsektorn. Valet av åtgärd ska ske med helhetssyn på hela
anläggningen och omgivningen den verkar i. Målkonflikter och synergier behöver
synliggöras och belysas. Redovisade exempel från handboken ska ses som vägledande
och en åtgärd kan falla inom flera av åtgärdsstegen 1-4.
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1. Tänk om
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som
kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
Exempel: Undvika placering av verksamheter i ett område som medför
stora transportbehov genom skyddsvärd miljö.
2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer
effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
Exempel: Informativ skyltning, omkörningsförbud,
hastighetsövervakning, beredskapsplanering, trafikomledning.
3. Bygg om
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade
ombyggnationer.
Exempel: Fysiska trafiksäkerhets- eller vattenskyddsåtgärder inom
vägområdet.
4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre
tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större
ombyggnadsåtgärder.
Exempel: Nysträckning av väg eller järnväg, större kompletterande
anläggningar utanför befintligt vägområde.

För att hantera olika åtgärdstyper så har dessa i arbetet delats in i två delar med referens
till fyrstegsprincipen, 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.
För väg 257, Tungelstavägen, har tidigare en funktionsanalys genomförts (år 2018).
Slutsatsen i denna är att transportbehovet i området kommer att kvarstå utifrån
förväntad samhällsutveckling. I denna riskanalys förutsätts därmed att en djupare
analys av det första steget enligt fyrstegsprincipen inte behöver göras här, utan att fokus
kan läggas på att optimera anläggningen och vid ytterligare behov bygga om eller i tredje
hand bygga nytt.
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/avsmalning, korsningsutformning, skyddsanordningar och
ökade restriktioner för tung trafik.
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.
Drift- och underhåll - Regelbundna funktionskontroller av anläggningar som skyddar
vattentäkten är viktiga för att säkerställa rätt effekt på anläggningarna. Underhålls- och
beredskapsplaner bör anpassas till områdets känslighet. Målsättning är att åtgärderna
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ska vara robusta och kräva ett minimum av funktionskontroller i driftskedet och
medverka till litet underhållsbehov.
Vägsalt som sprids för halkbekämpning på vägar kan medföra förhöjda salthalter i
vattenförekomster. Vid övervägande av möjlighet att sluta salta alternativt kraftigt
reducera saltmängder, för att inte riskera förhöjda salthalter och försämring av
vattenförekomsters status, måste trafiksäkerhetsaspekten beaktas. Alternativa åtgärder
att överväga är hastighetsreducering eller alternativa tömedel, som i sin tur kan medföra
annan miljöpåverkan och kostnadsökningar. Halkbekämpning med natriumklorid
(NaCl) har vid analys visats motsvara den bästa avvägningen mellan att uppnå god
tillgänglighet, miljöhänsyn och kostnader. Som tömedel vid halkbekämpning får därför,
enligt Trafikverkets förslag till riktlinjer för vatten, endast natriumklorid (NaCl)
användas. Användning av andra tömedel kräver ett väl underbyggt godkännande av
nationellt ansvariga för vinterväghållningsfrågor respektive vattenrelaterade
miljöfrågor.
Inom gruppen Bygg om - Bygg nytt har följande åtgärdstyper diskuterats:
Minska risken för olyckor med utsläpp - När det gäller sannolikhet för olycka som
leder till utsläpp finns många synergieffekter mellan trafiksäkerhetsarbete och arbete för
skydd av vatten. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan också leda till färre och mindre
allvarliga olyckor som riskerar att skada vattenförekomsten. Lägre hastigheter ger
exempelvis minskad risk för både allvarliga skador och olyckor generellt. Det bör dock
observeras att åtgärder som minskar risken för personskador i vissa sammanhang kan
öka risken för skador på fordon och därmed risk för utsläpp. Det gäller exempelvis för
vajer-/stållineräcken, som reducerar personskaderisk men höjer risken för skador på
bränsletankar. En trafiksäkerhetsåtgärd minskar därmed inte alltid risken för en
vattenförekomst utan åtgärder måste ha vattenskyddsperspektiv.
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 liten
mäktighet på jordlagret 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. 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.
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8.1.

Förhållningssätt och målsättning vid riskreduktion

Förhållningssättet till risker kan vara olika. Riskreduktion kan innebära förebyggande
åtgärder eller åtgärder för att minska konsekvenserna av en risk. Vissa risker kan även
behöva accepteras. Vilket sätt som väljs kan bero på flera olika orsaker, men
målsättningen bör vara att åtgärden skall leda till minskad negativ påverkan på
vattenförekomsten. Åtgärdsarbetet bör utföras så att genomförda åtgärders nytta vägs
mot dess kostnad/arbetsinsats (kostnadseffektivitet). Kostnadseffektivitet innebär att
det föreligger en förståelse för att en för samhället acceptabel risknivå kan föreligga.
Fokus ska ligga på hur effektivt en åtgärd kan reducera risken, både med avseende på
kostnad och möjlig riskreduktion. Det betyder att det inte alltid är nödvändigt eller
möjligt, både praktiskt och kostnadsmässigt, att helt eliminera risker.

8.2.

Förutsättningar för åtgärder och åtgärdsalternativ

Trafiksystemets påverkan på vattenförekomster kan begränsas på flera olika sätt. Det
kan till exempel ske genom att minska antalet eller helt eliminera riskobjekt, minska
olycksantalet på och vid Trafikverkets anläggningar, men även genom att ta hand om
avrinnande vägdagvatten eller kemikaliespill under bygg-/driftskede av trafiksystemet.
För vägsträckorna i Västerhaninge/Jordbromalm har föreliggande utredningsarbete i
huvudsak kommit fram till följande:


Generellt är både sannolikhetsklass och sårbarhetsklass höga för vägsträckorna,
varför skyddsåtgärder kan komma att behövas för att reducera båda
parametrarna. Hastigheten är dock låg och sikten är god, vilket tillsammans
med en hög trafikbelastning som enligt tidigare utredningar kan förväntas bestå,
gör att reduktion av sannolikheten generellt är relativt komplicerad att uppnå



Sannolikhetsklasserna är lika höga längs samtliga vägsträckor, men merparten
av olyckorna inträffar i anslutning till korsningar och cirkulationsplatser, vilket
gör att även risken för utsläpp är störst där



För Trafikverkets verksamhet i området föreligger varierande konsekvensklass
inom området, konsekvensklassens variationer beror på variationer i sårbarhet,
vilket i sin tur beror på markens genomsläpplighet och om dagvattensystem
finns för uppsamling av avrinnande vatten



Områdets geografiska belägenhet medger goda förutsättningar för snabba
räddnings- och saneringsinsatser. Det är dock inte säkert att utsläpp av
petroleum eller andra kemikalier betraktas som räddningstjänst, vilket i sin tur
gör att risk föreligger att sanering inte sker skyndsamt

Resultatet av den fördjupade riskbedömningen visar att samtliga aktuella sträckor
överskrider riskklass 1 (mycket liten risk) och kan behöva åtgärdas. Delsträcka A och D
har klassats som förhöjd risk (2), delsträcka B måttlig risk (3) och delsträcka C hög risk
(4). Dessa riskklasser utgår från risken för olycka följt av utsläpp. Riskbedömningen för
vägdagvatten är låg risk (1) för delsträcka A och B respektive förhöjd risk (2) för
delsträcka C och D.
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Då värdet på grundvattenförekomsterna i föreliggande analys är kategoriserat som
värdeklass 4 krävs att sårbarheten sänks till minst klass 2 för att kunna uppnå en
konsekvensklass på 3 eller lägre, vilket får anses som en rimlig målsättning om den
totala riskklassen ska understiga klass 3. Det alternativa tillvägagångssättet är att
minska sannolikheten till klass 2 eller lägre. För vägsträckor som redan är klassade som
klass 2 görs en bedömning om åtgärder för att uppnå klass 1 är rimliga, eller om
riskklass 2 är acceptabel.
Det finns flera olika åtgärdsförslag för att reducera riskklassen för en konfliktsträcka.
Utifrån de presenterade förslagen i Trafikverkets handledning har åtgärder valts ut
baserat på konfliktsträckans platsspecifika förhållanden, inverkan på riskbilden samt
kostnader. Nedan framgår förslag på åtgärder för att reducera den totala riskbilden.

8.3.

Åtgärdsförslag

8.3.1.

Föreslagna åtgärder

Mot bakgrund av bedömd riskbild, identifierade åtgärdsalternativ och en målsättning
om att uppnå kostnadseffektivitet vid val av åtgärd föreslås följande övergripande
åtgärder:


Säkerställ att sanering utförs så snabbt som möjligt inom för
grundvattenförekomsterna sårbara områden genom dialog och gemensamt
arbete med Räddningstjänst och VA-huvudman t.ex. genom att fram en åtgärdsoch kommunikationsplan (beredskapsplan) i händelse av akut olycka



För att begränsa påverkan på omgivningen och vattenförekomsten ska
halkbekämpningen utföras på sätt som minimerar saltförbrukningen. Påverkan
på omgivningen ska kontinuerligt följas upp genom redovisning av saltgiva och
kontroll av tillståndet i grundvattnet. Råvattenkvaliteten i vattentäkten bör
analyseras av VA-huvudmannen, och kan utgöra ett stöd i uppföljningen. Om
miljökvalitetsnormerna överskrids i vattenförekomsten med avseende på
riktvärden för klorid2 ska åtgärder vidtas för att avhjälpa detta.

I detta skede har inga detaljstudier av föreslagna åtgärder gjorts, utan förslagen ska ses
som principlösningar med utgångspunkt i en önskad funktion. Vidare studier och
eventuell projektering får göras i senare skede då avvägningar även behöver göras mot
de avvattningstekniska och de underhållstekniska förhållandena på platsen.

2

SGU FS 2013:2. Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och
statusklassificering för grundvatten. Riktvärde för klorid är 100 mg/liter och utgångspunkt för att vända
trend är 50 mg/l, för västkusten 75 mg/l.
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Delsträcka A
Delsträcka A bedöms vara riskklass 2. Delsträckan redovisas i Figur 24.

Figur 24. Karta över vägsträcka A.
Tabell 5. Åtgärdsförslag delsträcka A. Inga av dessa åtgärdsförslag rekommenderas genomföras.

Riskklass Föreslagna åtgärder
A
2

Kostnad

Riskklass efter
åtgärd

Täta diken, ca 630 m

ca 3,5 Mkr

1

Högkapacitetsräcken, ca 2*550 m (hela
sträckan 430 m samt 60 m åt vardera
håll)

ca 1,1,Mkr

1

På delsträckan är åtgärder med syfte att förbättra kollektivtrafiken i området med
avseende på tillgänglighet och trafiksäkerheten för gående och cyklister såväl som
kapaciteten för vägen planerade. I åtgärderna ingår att korsningen vid ICA/Parkvägen
görs om till en signalreglerad fyrvägskorsning, med vänstersvängsmagasin. Enligt
tidplan ska åtgärden vara färdigställd Q4 2024. Denna åtgärd bedöms medföra att
sannolikheten för olyckor reduceras, då en stor del av olyckorna längst vägsträckan
inträffar i korsningen vid Parkvägen. Den exakta sannolikhetsreduktionen är svår att
uppskatta, men även om sannolikheten sänks till klass 2 förändras inte riskklassen. Att
klass 1 uppnås bedöms inte som sannolikt, bl.a. då flera korsningar finns kvar.
För att uppnå riskklass 1 bedöms således att sårbarheten måste sänkas ytterligare, till
klass 1. Det motsvarar att uppehållstiden till grundvattenytan ska vara mer än 1 månad
eller att avrinning till grundvattenmagasinet helt förhindras. Under förutsättning att
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befintligt dagvattensystem kontrolleras och bedöms som tätt, kan räcken som förhindrar
avkörningar längs sträckan ge önskad effekt. Även täta diken utanför vägbanan på
samtliga områden kan ge motsvarande effekt.
Kostnaden för anläggande av räcken (högkapacitetsräcken klass H2 som även skyddar
mot avkörning av tung trafik) längs en sträcka av 490 m, på två sidor om vägen, bedöms
grovt vara ca 1,1 Mkr. Räcket har bedömts sträcka sig 60 m väster om den vägsträcka
som ska skyddas, för att inte riskera att avåkningar som sker utanför området hamnar
inom det skyddade området, men utanför räcket. Hela vägsträcka A bedöms i detta fall
behöva skyddas. På vissa områden tillkommer sannolikt kostnader för breddning av
vägområdet. Sannolikt är det inte lämpligt med högkapacitetsräcken på delar av
sträckorna ur ett trafiksäkerhetsperspektiv då vägen går genom en tätortsmiljö med
verksamheter, gc-banor etc intill vägen. En närmare utredning av detta har dock inte
genomförts.
Kostnaden för täta diken bedöms vara minst ca 3,5 Mkr. I kostnaden ingår diken längs
430 m av vägen södra sida och längs 200 m av den norra (den ostligaste delen av
vägsträckan där avrinning bedöms kunna ske på båda sidor om väg). Dagvatten från
dikena förutsätts kunna avbördas till dagvattensystem och vidare ut från området. Det
tillkommer kostnader för att cykelbanor/trottoarer delvis kommer att behöva göras om.
Sammantaget bedöms att kostnaderna för att genomföra någon av dessa två åtgärder är
hög i ett samhällsekonomiskt perspektiv i jämförelse med den nytta de medför.
Åtgärderna har därför inte utretts ytterligare, utan riskklass 2 bedöms utgöra acceptabel
risk för vägsträckan.
Sammanfattande förslag till specifika åtgärder på delsträcka A:


Säkerställ funktion (avbördningskapacitet, utsläppspunkt och täthet) på befintligt system
för dagvatten mot bakgrund av vikten av att samla upp dagvatten utifrån saltproblematik
samt att säkerställa att utsläpp efter eventuella utsläpp inte påverkar
grundvattenförekomsten. Kontrollera särskilt funktion vid sårbara lägen, exempelvis på/avfarter.
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Delsträcka B
Delsträcka B bedöms vara riskklass 3. En karta över vägsträckan redovisas i Figur 25.

Föreslaget balkräcke (H2)

Figur 25. Karta över vägsträcka B. Föreslagna högkapacitetsräcken (balkräcken) markeras med
lila streckad linje. Även befintliga räckens lägen framgår av figuren. Cirkulationsplats i
vägsträckans sydostligaste del föreslås utrustas med kantsten runt mittrefugen (cirkel i cyan).

Tabell 6. Åtgärdsförslag delsträcka B. De rekommenderade åtgärdsförslagen är markerade med grönt.

Riskklass Föreslagna åtgärder
B
3

Kostnad

Riskklass efter
åtgärd

Högkapacitetsräcken ca 700 m och
kantsten i södra cirkulationsplatsen (ca
100 m)

ca 0,9 Mkr

2

Täta diken, ca 2*770 m

ca 8 Mkr

1

För delsträckan innebär en sänkning av sårbarhet eller sannolikhet med en klass att
riskklassen sänks till 2. För att komma ner till riskklass 1 behöver man sänka
konsekvensklassen/sårbarheten med ytterligare 1, alternativt sannolikheten med 2
klasser.
På delsträckan är åtgärder med syfte att förbättra kollektivtrafiken i området med
avseende på tillgänglighet och trafiksäkerheten för gående och cyklister såväl som
kapaciteten för vägen planerade. I åtgärderna ingår en vägport för gående och cyklister
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vid Västerhaninge station. Enligt tidplan ska åtgärden vara färdigställd Q4 2024. Denna
åtgärd bedöms medföra att sannolikheten för olyckor reduceras. Den exakta
sannolikhetsreduktionen är svår att uppskatta, men även om sannolikheten sänks till
klass 2 förändras inte riskklassen. Att klass 1 uppnås bedöms inte som sannolikt, bl.a. då
flera korsningar finns kvar.
För att uppnå riskklass 2 genom sänkt sårbarhet föreslås anläggande av
högkapacitetsräcken på platser där olyckor har förhöjd frekvens eller där det är branta
sluttningar utanför vägkant som kan öka skaderisk, framförallt norr om korsning
Centrumvägen, öster samt väster om avfarten vid Västerhaninge station samt vid
cirkulationsplatsen Nynäsvägen/Österhaningevägen. På vissa av sträckorna finns idag
balkräcken, som föreslås bytas till högkapacitetsräcken för att även hålla tunga fordon
på vägen. Cirkulationsplats längst i sydost föreslås utrustas med kantsten så att
avrinning styrs in till dagvattensystem. Syftet med åtgärderna är att ge ytterligare skydd
för att undvika förorening utanför befintlig kantsten/dagvattenuppsamling. Om det
antas att 700 m räcke krävs samt ca 100 m kantsten i cirkulationsplats, enligt Figur 25,
bedöms kostnaden till ca 0,9 Mkr. För att anlägga räcken kan breddning av vägområdet
krävas, exempelvis längs Nynäsvägen och södra sidan av Tungelstavägen ut i
parkområden. Därutöver krävs att funktionen säkerställs på befintligt system för
dagvatten (avbördningskapacitet, utsläppspunkt och täthet) mot bakgrund av vikten av
att samla upp dagvatten utifrån saltproblematik samt att säkerställa att utsläpp efter
eventuella olyckor inte påverkar grundvattenförekomsten. Föreslagna räckesplaceringar
utgår från ett vattenskyddshänseende. Då vägen går genom en tätortsmiljö med
verksamheter, gc-banor, busshållplatser etc intill vägen krävs en närmare utredning om
var och hur räcken lämpligen placeras. Där väg angränsar direkt mot trottoar/GC-väg
kan inte högkapacitetsräcken anläggas, vilket måste vägas in i bedömningen. Vid
korsningar, som exempelvis med Centrumvägen, antas att olyckor huvudsakligen sker
genom kollisioner på vägen. Räcken bedöms därmed inte ge särskilt stor riskreducering
där.
För att ytterligare sänka riskklassen genom reduktion av sårbarhetsklass behöver täta
diken anläggas. Berörd sträcka är ca 770 m. Med diken till stora delar på båda sidor om
vägen medför det en anläggningskostnad på ca 8 Mkr, vilket bedöms som en hög
kostnad för att genomföra denna sänkning av riskklass från 2 till 1. Dessutom skulle
åtgärden kräva en breddning av vägområdet och sannolikt relativt höga tillkommande
kostnader för markåtkomst.
En reduktion av sannolikheten bör kunna uppnås genom anläggande av planfria
korsningar. Kostnaden för detta bedöms vara hög och svår att genomföra i befintlig
miljö, varför alternativet inte utreds ytterligare.
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Sammanfattande förslag till specifika åtgärder på delsträcka B för att reducera
riskklassen till 2:


Säkerställ funktion (avbördningskapacitet, utsläppspunkt och täthet) på befintligt system
för dagvatten mot bakgrund av vikten av att samla upp dagvatten utifrån saltproblematik
samt att säkerställa att utsläpp efter eventuella utsläpp inte påverkar
grundvattenförekomsten. Kontrollera särskilt funktion vid sårbara lägen, exempelvis på/avfarter.



Anläggande av högkapacitetsräcken på utpekade platser där olycks-/utsläppsrisken är
särskilt hög, för att undvika förorening utanför område med uppsamling av dagvatten.
Innan räcken anläggs krävs en närmare utredning över var räcken är lämpliga utifrån den
tätortsmiljö som finns vid vägen.



Anläggande av kantsten runt mittrefug i cirkulationsplats för att vattnet ska avledas till
dagvattensystem

Delsträcka C
Delsträcka C bedöms vara riskklass 4. Delsträckan visas i Figur 26.

Föreslaget balkräcke (H2)

C

Figur 26. Karta över vägsträcka C.
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Tabell 7. Åtgärdsförslag delsträcka C. De rekommenderade åtgärdsförslagen är markerade med grönt.

Riskklass Föreslagna åtgärder

C
4

Kostnad

Riskklass efter
åtgärd

Slutet dagvattensystem (2*130 m) och
högkapacitetsräcken (2*100 m)

ca 0,5 Mkr

2

Fördröjande diken (2*130 m)

ca 0,5 Mkr

2

Slutet dagvattensystem (2*130 m)

ca 0,3 Mkr

3

Täta diken (2*130 m)

ca 1,4 Mkr

1

Den höga riskklassen beror huvudsakligen på att sårbarhetsklassen på delsträckan är 5.
Genom att sänka sårbarhetsklassen till 2 skulle riskklassen istället bli 2.
Funktionen av anläggningen är att säkerställa att ett utsläpp längs konfliktsträcka C kan
samlas upp och fördröjas för att skapa tidsutrymme för saneringsåtgärder eller att
utsläpp leds bort. Åtgärder krävs längs hela sträckan. Kantsten runt mittrefug i
cirkulationsplats har inkluderats i delsträcka B och behandlas inte ytterligare för denna
delsträcka. Följande alternativa åtgärder för att nå riskklass 2 finns (med angiven
uppskattad kostnad):


Anläggande av kantsten och uppsamling av dagvatten (slutet dagvattensystem)
längs hela sträckan, antaget tre ytterligare dagvattenbrunnar med ledningar till
befintligt system, samt högkapacitetsräcken för att hindra avåkning inom 60 m
ut från cirkulationsplatsen (2*130 m dagvattensystem samt brunnar/ledningar,
2*100 m räcken, ca 500 000 kr)



Anläggande av fördröjande diken längs hela sträckan, som ger tid till sanering.
Materialet ska ha så pass låg genomsläpplighet att uppehållstiden för
infiltrerande vatten är minst 1 månad (ca 500 000 kr)

Det bedöms finnas utrymme får åtgärder i anslutning till befintlig väg. Anläggande av
högkapacitetsräcken kan även ge en positiv effekt med skydd i riktning mot GC-vägen,
vilket gör att denna åtgärd bedöms vara bättre än att anlägga fördröjande diken.
En lägre sårbarhetsreducering, med ett steg och därmed till riskklass 3, kan uppnås
genom att enbart anlägga ett slutet dagvattensystem (kantsten/dagvattenbrunnar/ledningar), utan kompletterande högkapacitetsräcken. Kostnaden för detta är ca
300 000 kr. Det bedöms inte vara ett bra alternativ, då merkostnaden för att uppnå
riskklass 2 enligt ovan inte är hög.
En riskreducering till klass 2 bedöms enligt ovan medföra en kostnad på ca 0,5 Mkr,
medan en riskklassreducering till 1 även kräver en reducering av sannolikhet med två
klasser eller ytterligare reduktion av sårbarheten genom helt täta diken, för en
merkostnad av ca 1 Mkr. Att sänka sannolikheten bedöms kräva dyrare trafikåtgärder
eftersom hastigheten redan är låg och sikten är god. Kostnaden för att reducera
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riskklassen till 1 bedöms vara hög. Riskklass 2 bedöms ur ett samhällsekonomiskt
kostnads-nyttoperspektiv vara en acceptabel riskklass.
Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder specifika för delsträcka C:


Anläggande av kantsten och uppsamling av dagvatten (slutet dagvattensystem) samt
högkapacitetsräcken för att förhindra avåkning i anslutning till cirkulationsplats. Syftet
med åtgärden är att säkerställa att eventuella utsläpp inte infiltrerar i mark

Delsträcka D
Delsträcka D bedöms vara riskklass 2. Delsträckan visas i Figur 27.

D

Figur 27. Karta över vägsträcka D.

Tabell 8. Åtgärdsförslag delsträcka D. Inget åtgärdsförslag rekommenderas genomföras.

Riskklass Föreslagna åtgärder

Kostnad

Riskklass efter
åtgärd

ca 1,5 Mkr

1

D
2

Slutet dagvattensystem och
högkapacitetsräcken (2*500 m)

Liksom för delsträcka A räcker det inte med en reducering av sannolikhetsklass med ett
steg för att uppnå riskklass 1, och att reducera sannolikheten ännu mer är komplicerat
med den relativt höga trafikbelastning som råder (ÅDT för total trafik 13916
fordon/dygn och för tung trafik 1368 fordon/dygn). Sådana åtgärder skulle t.ex. kunna
utgöras av omfattande åtgärder i korsning mot Ribby Allé. Att sänka sårbarhetsklassen,
och därmed konsekvensklassen, med ett steg bedöms vara mer hanterbart.
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En åtgärd för att sänka sårbarheten på sträckan är att anlägga fördröjande/täta diken,
som sänker sårbarheten ytterligare mot dagens förutsättningar. En annan åtgärd är att
anlägga räcken som hindrar avåkning i kombination med
kantsten/dagvattenuppsamling.
Kostnader för räcken och slutet dagvattensystem bedöms vara i storleksordningen 1,5
Mkr (500 m, två vägsidor). Alternativet med täta/fördröjande diken bedöms vara
dyrare. Utifrån den höga kostnaden bedöms acceptabel riskklass för delsträckan vara 2.
Sammanfattningsvis föreslås inga specifika åtgärder på delsträcka D. Övergripande
åtgärd avseende kommunikation med Räddningstjänst för att säkerställa snabb sanering
är dock viktig, då ett eventuellt utsläpp i området kommer att nå diken utan bortledning
av dagvatten från området.

8.3.2.

Riskbedömning efter föreslagna åtgärder

För samtliga vägsträckor inom avrinningsområdet är sannolikhetsklassen medelhög (3).
Tidigare utredningar visar att den relativt höga trafikmängden sannolikt bör bestå även
framöver, vilket gör att åtgärder för att reducera sannolikheten kan bli kostsamma, och
t.ex. kräva planfria korningar. Därmed blir huvudsakligen konsekvensklassen
utslagsgivande för riskreducerande åtgärder och man får fokusera på att reducera
riskbildens konsekvenser och därmed sårbarhet. Kostnaderna för att reducera
riskklasserna på vägsträckorna till 1 bedöms som höga. Trafikverket anser att riskklass 2
bör utgöra en acceptabel risknivå efter genomförda åtgärder. Rekommenderade åtgärder
sammanfattas i Tabell 9.
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Tabell 9. Rekommenderade åtgärder för delsträckorna A, B, C och D. För delsträcka D har endast
övergripande åtgärder rekommenderats.

Konflikt- Konsekvens- Sannolikhets- Riskklass Rekommenderade
sträcka
klass
klass
åtgärder

Alla

Kostnad Riskklass
efter
åtgärd

Dialog med
räddningstjänsten
Begränsa
omgivningspåverkan
av vägsalt

A

3

3

2

Säkerställ funktion
på befintligt
dagvattensystem

-

2
(oförändrad)

B

4

3

3

Säkerställ funktion
på befintligt
dagvattensystem

0,9 Mkr

2

0,5 Mkr

2

Högkapacitetsräcken
på delar av stäckan
Kantsten vid
cirkulationsplats

C

5

3

4

Slutet
dagvattensystem
Högkapacitetsräcken

För vägsträckorna gäller huvudsakligen 40 km/h i hastighetsbegränsning.
Sannolikhetsklassen har inte reducerats trots den låga hastigheten, men risken att en
olycka som inträffar medför utsläpp bör vara något lägre än enligt genomförda
beräkningar. Det medför i sin tur att sannolikheten för utsläpp är något överskattad,
vilket gör att riskklass 2 bör vara än mer acceptabel.
Föreslagna åtgärder utgörs till stor del av förbättrad möjlighet att förhindra att ett
utsläpp rinner ner i grundvattenmagasinet. En övergripande åtgärd är även att i dialog
med Räddningstjänsten säkerställa en god beredskap och säkerställa en snabb insats vid
händelse av olycka. Effekten av föreslagna åtgärder på den totala riskbilden illustreras i
Figur 28, där konsekvensklassen för konfliktsträckorna har justerats utifrån den effekt
åtgärderna bedöms medföra för respektive konfliktsträcka.
Förutsatt att föreslagna åtgärder kan genomföras placeras samtliga konfliktsträckor i
riskklass 2 (förhöjd risk).
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Riskbedömningen för vägdagvatten är innan genomförda åtgärder låg risk (1) för
delsträcka A och B respektive förhöjd risk (2) för delsträcka C och D. Om föreslagna
åtgärder genomförs bedöms sträckorna A, B och C utgöra låg risk (1), medan sträcka D
kvarstår som förhöjd risk (2).

Sannolikhet
5

4

A, D

3

B

C

2

Lindrig

Stor

Mycket
Katastrof
stor

Ko
ns
ek
v

Mycket
liten

en
s

1

Figur 28. Riskmatris för risk för olycka följt av utsläpp, med markerat resultat för respektive
delsträcka A-D före (blå cirkel) respektive efter genomförda åtgärder (grön cirkel, samtliga
delsträckor uppnår samma risk).

Åtgärdsförslagen ska ses som principlösningar med utgångspunkt i en önskad funktion.
Som tidigare nämnts ska vidare studier och eventuell projektering göras i senare skede
då avvägningar även behöver göras mot de avvattningstekniska och de
underhållstekniska förhållandena på platsen.
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Bakgrund
Som verksamhetsutövare för väg och järnväg och med ett utpekat ansvar i
fastställda åtgärdsprogram i svensk vattenförvaltning tar Trafikverket ansvar för
skydd av vatten. Med grund i detta bedriver Trafikverket ett kontinuerligt
riskanalysarbete av det statliga väg- och järnvägsnätet. Där behov föreligger
genomförs åtgärder för att förbättra vattenskyddet.
Under 2019 och 2020 genomförde Trafikverket region Stockholm ett projekt
som omfattade 11 riskanalyser för yt- och grundvattenskydd inom Stockholms
län. Analysarbetet i riskanalyserna har genomförts enligt rekommendationer i
Trafikverkets handbok för yt- och grundvattenskydd (Trafikverket, 2013, enligt
reviderad arbetsversion november 2019). Inom projektet hölls dialogmöten med
berörda kommuner där riskanalyser och rekommenderade åtgärdsförslag
presenterades.
Syftet med föreliggande PM är att ge en sammanställning av de genomförda
riskanalyserna samt de åtgärdsförslag som rekommenderats för respektive
vattenförekomst.
Riskanalyserna inkluderar förutsättningar, riskinventering och sammanvägd
riskbedömning samt åtgärdsförslag med syfte att reducera föroreningsrisken till
en nivå som är acceptabel. Vad som är en acceptabel risknivå varierar, och den
ställs i relation till kostnaden för att genomföra vattenskyddsåtgärden. I
samtliga riskanalyser har riskklass 2 setts som acceptabel, förutom i
riskanalysen för Kagghamraån där det anses motiverat att vidta riskreducerande
åtgärder som sänker riskklassen till nivå 1.
För samtliga åtgärdsförslag har grova kostnadsuppskattningar gjorts, vilka
återfinns i Bilaga 1.
Fördjupade riskanalyser har genomförts för följande vattenförekomster:
Grundvatten

Kommun

Västerhaninge – Jordbromalm

Haninge

Pålamalm

Haninge (Botkyrka)

Turingeåsen

Nykvarn

Taxingeåsen

Nykvarn

Vårsta

Botkyrka

Tullingeåsen – Ekebyhov Riksten

Botkyrka

Rosenhill – Lilla ström

Botkyrka

Uttran

Botkyrka

Ytvatten
Kagghamraån

Botkyrka

Malmsjön

Botkyrka

Erken

Norrtälje
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Vattenskyddsåtgärder
Åtgärdsvalen i riskanalyserna har gjorts enligt fyrstegsprincipen, och de
åtgärder som föreslås i riskanalyserna kan delas in i ett antal olika kategorier
vilka beskrivs nedan. De åtgärder som redan omhändertas i Trafikverkets
kontinuerliga arbete finns också beskrivna.

Riktade miljöåtgärder
Trafikverket bedriver ett kontinuerligt arbete att identifiera, bedöma och vid
behov vidta riktade vattenmiljöåtgärder i befintliga anläggningar där brister
konstaterats.
Fysiska vattenskyddsåtgärder finansieras som riktade miljöåtgärder genom
nationell plan. I utredningsskedet har inga detaljstudier av nedan beskrivna
åtgärder gjorts, utan förslagen skall ses som principlösningar med utgångspunkt
i en önskad funktion. Vidare studier och eventuell projektering får göras i senare
skede då avvägningar även behöver göras mot de tekniska och
underhållstekniska förhållandena på platsen.
Beroende på vad fortsatt utredning i nästa skede visar kan det blir aktuellt med
olika typer av åtgärder. I den fördjupade riskanalysen har dock nedanstående
åtgärder föreslagits för de utpekade sträckorna inom region Stockholm.

Underhållsåtgärder
Minimering påverkan vägsalt
I ett antal av riskanalyserna föreslås att påverkan från vägsalt ska begränsas
längs utredda vägsträckor. Trafikverket vill använda mindre salt men ändå se till
att vägarna är framkomliga och att trafiksäkerheten inte minskar. Därför har
Trafikverket en strategi, Miljöanpassad framkomlig vinterväg. En ny rutin är
också under framtagande för saltning inom Vattenskyddsområden och kan ses
som en konkretisering av Saltstrategin. I rutinen ingår att bedöma påverkan och
även följa upp saltgivan.

Övriga underhållsåtgärder
På ett flertal av de utredda konfliktsträckorna är föroreningsrisken så låg att
kostsamma investeringsåtgärder inte är motiverade ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Däremot har det längs vissa sträckor föreslagits underhållsåtgärder
eller smärre reinvesteringar för att uppnå viss riskreducering till en lägre
kostnad.

Administrativa åtgärder
Beredskapsplaner
En beredskapsplan syftar till att förkorta insatstider och förbättra
förutsättningar för sanering. En beredskapsplan behöver utformas konkret och
kräver återkommande uppdateringar med aktuell information.
För att säkerställa snabb sanering vid olycka föreslås att kommunen initierar ett
arbete med att ta fram en beredskapsplan för vägsträckan.
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Riskanalyser och rekommenderade
åtgärdsförslag
I detta kapitel presenteras genomförda riskanalyser samt rekommenderade
åtgärdsförslag. Riskanalyserna är uppdelade kommunvis.

Riskanalyser Botkyrka kommun
Nedan redovisas riskanalyser samt rekommenderade åtgärdsförslag inom
Botkyrka kommun.

Uttran, väg 226
Aktuella vägsträckor är belägna längs väg 226 i Tumba, Botkyrka kommun. Väg
226 passerar över grundvattenförekomsten Uttran, i vilken grundvattentäkten
Segersjö är belägen. Vattentäkten används inte idag, men tillstånd för
grundvattenuttag finns. Vägsträckorna har en total längd av 2,6 km. Vägen går
huvudsakligen genom skogsmark, bostadsområden samt områden med handel
och industri.
Den fördjupade riskanalysen har resulterat i riskklassen förhöjd risk (2) för
risken för olycka följt av utsläpp för båda konfliktsträckorna.

Figur 29. Utredda konfliktsträckor samt resulterande riskklass innan åtgärder.

Möjliga åtgärder för att reducera risken från riskklass 2 till 1 har beskrivits.
Kostnaderna för åtgärderna bedöms vara relativt höga, varför enbart
övergripande åtgärder i form av att lyfta behovet av en beredskapsplan har
föreslagits i nuläget.
Om Segersjö vattentäkt åter tas i bruk och vattenskyddsområdet revideras till en
nivå motsvarande dagens normer för vattenskydd kan ett förnyat
ställningstagande om åtgärdsbehov göras. Om detta sker rekommenderas även
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att det utreds om vägen även fortsättningsvis ska vara primär väg för transport
av farligt gods.
Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men ämnar samverka


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket)

Vårsta, väg 225 och 226
Riskanalysen har utifrån ett dricksvattenperspektiv redogjort för riskbilden som
uppkommer där de statliga vägarna 226 och 225 passerar
grundvattenförekomsten Vårsta, en sträcka av Dalvägen väg 226 genom Vårsta
och en sträcka längs väg 225 Nynäsvägen som går vid Malmsjön.
Sträckornas totala längd är ca 2,7 km. De går genom bebyggt område samt grönoch parkområden och längs naturmark vid Malmsjön. De omges framförallt av
bostadshus, men även Vårsta centrum ligger i området.
Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger en
riskklassning för risken för olycka följt av utsläpp för delsträcka A, B och C
förhöjd risk (2) och för delsträcka D låg risk (1).

Figur 30. Karta över utredda konfliktsträckor och resulterande riskklass innan åtgärder.

Möjliga åtgärder för att reducera risken från riskklass 2 till 1 har beskrivits i
rapporten för delsträcka A-C. Kostnaderna för åtgärderna bedöms vara relativt
höga, varför enbart övergripande åtgärder i form av att lyfta behovet av en
beredskapsplan har föreslagits i nuläget.
Åtgärder där Trafikverket har huvudansvar


Begränsa omgivningspåverkan vägsalt. Detta görs genom tillämpning av
saltstrategin som skall följas vid all saltning.
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Delsträcka B: Åtgärda befintlig kantsten. På delar av delsträcka B är
kantstenen trasig. Att åtgärda detta samt höja den på vissa ställen skulle
ha en positiv inverkan på vattenskyddet längs vägsträckan.
Kostnadsuppskattning: Ingen kostnadsuppskattning har gjorts inom
ramen för riskanalysen.

Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men ämnar samverka


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket)



Regelbunden kontroll av dagvattenanläggning i Vårsta strandpark.
Anläggningen är byggd av Vägverket men driftas idag av kommunen.

Malmsjön, väg 225
Den fördjupade riskanalysen fokuserar på en sträcka av väg 225, där vägen
passerar längs med sjön Malmsjön och genom samhällets Vårsta södra delar.
Skyddsobjektet för föreliggande utredning utgörs av Malmsjön. Vid en
översiktlig riskanalys har vägsträckan bedömts utgöra riskklass 3.
Vägsträckan är totalt ca 2,9 km och omges framförallt av naturområden och
bostadsområden. På den södra sidan av väg 225 förekommer det delvis
vägräcken mot de branta sluttningarna ner mot Malmsjön. De finns flertalet
anslutningar längs med sträckan, samt parkeringsfickor och busshållplatser. I
mitten av vägsträckan finns cirkulationsplatsen i Vårsta, där ansluter väg 226
från norr. De trafikerade ytorna i anslutning till cirkulationsplatsen (med en radie
på ca 50 m) är kopplade till dagvattenhantering med reningssteg i en
dammanläggning. För övriga områden avvattnas vägdagvatten naturligt ner mot
sjön.
Väg 225 är en tvåfältsväg och hastighetsbegränsningen varierar mellan 40, 60
och 70 km/h. Trafikbelastningen för den aktuella vägsträckan är ca 8 000-9 000
fordon/dygn. För tung trafik är antalet fordon per dygn ca 1100-1200.
Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger en
riskklassning för risken för olycka följt av utsläpp, för både konfliktsträcka A
och B erhålls Låg risk (1). Även för vägdagvatten bedöms risken vara Låg risk
(1).
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Figur 31. Karta över utredda konfliktsträckor med resulterande riskklass innan åtgärder.

Eftersom risken bedöms som låg, riskklass 1, är det inte skäligt ur ett kostnadsnyttoperspektiv att genomföra riskreducerande åtgärder. Förslag på fortsatta
arbeten omfattar att säkerställa funktionen på befintligt dagvattensystem och att
utreda om förbättringsåtgärder behövs gällande vägräcken.
Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men ämnar samverka


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket)



Regelbunden kontroll av dagvattenanläggning i Vårsta strandpark.

Kagghamraån väg 225
Åtgärder för Kagghamraån bör hanteras tillsammans med åtgärder för
Rosenhill – Lilla ström för att uppnå maximal riskreducering samt minimera
kostnad och tid för genomförande.
Den fördjupade riskanalysen fokuserar på tre sträckor av väg 225 i Botkyrka
kommun, där vägen som kommer från Vårsta i norr passerar sjön Gölan, sjön
Axaren och Rosenhill och fortsätter söderut längs Kagghamraån. Skyddsobjektet
för föreliggande utredning är Kagghamraån, som är av riksintresse för
naturvård. Från väg 225 skulle utsläpp som når skyddsobjektet kunna ske via
ytvattenförekomsterna Axån, Gölan (sjö) och Axaren (sjö), varför de beskrivs i
föreliggande rapport. Ingen av ytvattenförekomsterna används som vattentäkt.
Kagghamraån är ett vattendrag med höga naturvärden. Ån är på många delar
naturligt meandrande och det förekommer aktiv ravinbildning och korvsjöar,
samt en rik flora och fauna. Kagghamraån har en unik havsöringsstam och är
klassad som riksintresse för naturvård med avseende på havsöringen och
geologin. Havsöringen använder åsystemet för reproduktion, och ynglen lever i
ån i något eller några år innan de vandrar ut i havet. Ån är en av de viktigaste i
länet för havsöringen.
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Väg 225 är en tvåfältsväg och hastighetsbegränsningen är 70 km/h. Vägen är
rekommenderad för transport av farligt gods. Konfliktsträckorna är totalt ca 3
km och omges framför allt av åkermark, skog och grönområden. Det
förekommer ett fåtal anslutningar till enskilda vägar.
För konfliktsträcka B och C erhålls förhöjd risk (klass 2), varför åtgärder kan
vara motiverade. För konfliktsträcka A erhålls låg risk (1), varför det inte är
skäligt ur ett kostnads-nyttoperspektiv att genomföra riskreducerande åtgärder.
Risknivå 1 ses som acceptabel risknivå givet kostnaderna för åtgärderna.

Figur 32. Karta över utredda konfliktsträckor samt resulterande riskklass innan åtgärder.

Åtgärder där Trafikverket har huvudansvar


Begränsa omgivningspåverkan vägsalt. Detta görs genom tillämpning av
saltstrategin som skall tillämpas vid all saltning.



Delsträcka B: Åtgärder i form av högkapacitetsräcken och kantsten
samt fördröjande material (siltig morän) i dike rekommenderas. Den
bedömda kostnaden uppgår till 0,66 Mkr och åtgärderna anses därför
rimliga att genomföra utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Åtgärderna har även en positiv inverkan på vattenskyddet för
grundvattenförekomsten Rosenhill – Lilla ström. (Riskklass 2  1)
Kostnadsuppskattning: 0,66 Mkr
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Delsträcka C: På delsträcka C rekommenderas högkapacitetsräcke på
två sträckor, samt kantsten på två sträckor. (Riskklass 2  1)
Kostnadsuppskattning: 0,33 Mkr

Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men ämnar samverka:


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket).

Rosenhill – Lilla ström väg 225
Åtgärder för Rosenhill – Lilla Ström bör hanteras tillsammans med åtgärder
för Kagghamraån för att uppnå maximal riskreducering samt minimera
kostnad och tid för genomförande.
Föreliggande fördjupade riskanalys syftar till att huvudsakligen utifrån ett
dricksvattenperspektiv redogöra för riskbilden som uppkommer där de statliga
vägarna 225 och väg 257 passerar grundvattenförekomsten/skyddsobjektet.
Vägsträckorna har en total längd av ca 3,3 km. De går genom odlingslandskap
och skog. I Rosenhill finns bostäder och mindre industriverksamheter såsom
åkerier etc. Vägarna är tvåfältsvägar. Längs sträckan finns ett par större
korsningar och ett flertal mindre T-korsningar/påfarter. Väg 225 är en
rekommenderad primär väg för transporter med farligt gods. Det finns några
busshållplatser längs vägsträckorna.
Hastighetsgränserna är längs aktuella vägsträckor 70 km/h längs väg 225 Vårsta
S och 225 Rosenhill, och 40 km/h eller 60 km/h längs väg 257 Rosenhill.

Figur 33. Utredda konfliktsträckor samt resulterande riskklass innan åtgärder.

Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger en
riskklassning enligt5, d.v.s. för konfliktsträcka F måttlig risk (3), för konfliktsträcka A, B, C, D och E förhöjd risk (2) och för konfliktsträcka G låg risk (1).
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Åtgärder där Trafikverket har huvudansvar


Begränsa omgivningspåverkan vägsalt. Detta görs genom tillämpning av
saltstrategin som skall följas vid all saltning.



Delsträcka D: Åtgärda fördjupning i vägbanan



Delsträcka F: Fördröjande diken (Riskklass 3  2)
Kostnadsuppskattning: 0,7 Mkr

Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men ämnar samverka


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket)

Tullingeåsen Ekebyhov Riksten, väg 571
Riskanalysen har huvudsakligen utifrån ett dricksvattenperspektiv utrett den
riskbild som uppkommer där den statliga vägen 571 passerar
grundvattenförekomsten Tullingeåsen – Ekebyhov, Riksten, en isälvsavlagring i
vilken Tullinge vattentäkt är belägen. Vattentäkten är för närvarande tagen ur
drift p.g.a. förorening av PFAS, men har tidigare försörjt invånarna i Tullinge,
Botkyrka kommun med dricksvatten. Inga speciella naturvärdesperspektiv har
identifierats för förekomsten.
Vägsträckan har en total längd av ca 1,2 km. Den går huvudsakligen genom
ängsmark, förbi en golfbana och Bysjön. Det finns en större korsning, mot Lida
friluftsområde. Ett antal anslutningar till bebyggelseområden och golfbanan
finns. Vägen är en tvåfältsväg. Vägen är inte rekommenderade för transport av
farligt gods.
Hastighetsbegränsningen är 50 km/h längs sträckans norra del, och 70 km/h
längs den södra. Trafikbelastningen på vägsträckorna anges i Trafikverkets
statistik dels för total trafikbelastning, dels för tung trafik. Den mäts i
årsmedeldygnstrafik (ÅDT). För aktuell del av väg 571 är ÅDT 1910 fordon/dygn.
För tung trafik är ÅDT 527 fordon/dygn. Det innebär att vägen inte är tungt
trafikerad sett till total trafik, men att andelen tung trafik är hög. En stor andel
av de tunga fordonen bedöms utgöras av transporter från grustäkter söder om
vägsträckan.

Sida 12 (23)

Figur 34. Utredda konfliktsträckor samt resulterande riskklass innan åtgärder.

Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger en
riskklassning för risken för olycka följt av utsläpp för båda konfliktsträckorna
förhöjd risk (2). För vidare analys av åtgärdsbehov säger klassningen således att
riskreducerande förebyggande åtgärder kan vara motiverade. En ekonomisk
värdering av samhällsnyttan med åtgärder behöver göras för att fastställa om
skyddsåtgärder ska vidtas.
Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men ämnar samverka


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket)

Riskanalyser Haninge kommun
Nedan redovisas riskanalyser samt åtgärdsförslag inom Haninge kommun.

Pålamalm, väg 257 och 571
Aktuella sträckor är belägna längs väg 257 och 571 vid Pålamalm i Haninge och
Botkyrka kommuner. Vattentäkten Pålamalm försörjer delar av invånarna i
Haninge kommun med dricksvatten. Vägsträckorna har en total längd av ca 7
km. De går huvudsakligen genom skogsmark.
Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger en
riskklassning för risken för olycka följt av utsläpp för konfliktsträcka A låg risk
(1), för konfliktsträcka C och D måttlig risk (3) och för konfliktsträcka B hög risk
(4). För vidare analys av åtgärdsbehov säger klassningen således att inga
åtgärder krävs längs sträcka A. För sträcka C och D bör åtgärder sannolikt
vidtas, och för sträcka B kommer åtgärder krävas för att uppnå målen
Trafikverket har avseende vilka risker de statliga vägarna bör få medföra för
vattenförekomster.
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Figur 35 Karta över utredda konfliktsträckor samt resulterande riskklass innan åtgärder. .

Sida 14 (23)

För delsträckorna B-D har åtgärder rekommenderats för att reducera riskbilden.
Åtgärder där Trafikverket har huvudansvar


Begränsa omgivningspåverkan vägsalt. Detta görs genom tillämpning av
saltstrategin som skall följas vid all saltning.

Delsträcka B: Täta diken och katastrofdamm (Riskklass 4  2)
Kostnadsuppskattning: 9,6 Mkr
Delsträcka C: Fördröjande diken och trafiksäkerhetshöjande åtgärder
(Riskklass 3  2)
Kostnadsuppskattning: 7,5 Mkr
Delsträcka D: Fördröjande diken (Riskklass 3  2)
Kostnadsuppskattning: 0,6 Mkr
Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men där vi ämnar samverka:


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket)



Bättre underlag över hydrogeologiska förhållanden (tas fram av
kommunen i samband med uppdatering och revidering av nuvarande
VSO)

Västerhaninge Jordbromalm, väg 257
Riskanalysen har huvudsakligen utifrån ett dricksvattenperspektiv utrett den
riskbild som uppkommer där den statliga vägen 257 passerar
grundvattenförekomsterna Västerhaninge/Tungelsta samt Jordbromalm, båda
delar av en isälvsavlagring i vilken vattentäkten Hanveden är belägen.
Vattentäkten är reservvattentäkt för Haninge samt används för produktion av
vatten på flaska för Coca Cola. Inga speciella naturvärdesperspektiv har
identifierats för förekomsten.
Vägsträckorna har en total längd av ca 2,5 km. De går genom bebyggt område
samt grön- och parkområden i Västerhaninge tätort. De omges framförallt av
flerfamiljshus, men även Västerhaninge station och vissa handelsfastigheter
ligger i området. Väg 257 är en tvåfältsväg. Delvis separeras körbanorna av
refuger. Längs sträckan finns två cirkulationsplatser, ett par fyrvägskorsningar
och ett flertal T-korsningar/anslutningar. Väg 257 är rekommenderad sekundär
väg för transport av farligt gods.
Hastighetsbegränsningen är 50 km/h längs vägen, förutom längst i öster, där ca
600 m av vägsträckan har hastighetsbegränsning 70 km/h. Väg 257 är huvudled
i området.
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Figur 36. Utredda konfliktsträckor samt resulterande riskklass innan åtgärder.

Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger en
riskklassning för risken för olycka följt av utsläpp för delsträcka A och D förhöjd
risk (2), för delsträcka B måttlig risk (3) och för delsträcka C hög risk (4). För
vidare analys av åtgärdsbehov säger klassningen således att vissa åtgärder kan
behövas på delsträcka A och D, om det är samhällsekonomiskt skäligt enligt
fortsatt utvärdering. För delsträcka B bör åtgärder sannolikt vidtas, och för
delsträcka C kommer åtgärder krävas för att uppnå målen Trafikverket har
avseende vilka risker de statliga vägarna bör få medföra för vattenförekomster.
Åtgärder där Trafikverket har huvudansvar


Begränsa användning vägsalt. (I samband med att Haninge kommun
uppdaterar Hanveden VSO ska en dialog föras med Trafikverket kring
hur saltfrågan kan hanteras på bästa sätt.)



Delsträcka A: Klargör utformning av befintligt dagvattensystem väg
257, Haninge kommun.



Delsträcka B: Högkapacitetsräcken på delar av sträckan samt kantsten
vid cirkulationsplats. Vid genomförandet av åtgärd bör även funktion
av befintligt dagvattensystem säkerställas.
Kostnadsuppskattning: 0,9 Mkr



Delsträcka C: Slutet dagvattensystem (Riskklass 4  2)
Kostnadsuppskattning: 0,5 Mkr

Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men ämnar samverka


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket)
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Riskanalyser Nykvarns kommun
Nedan redovisas riskanalyser samt åtgärdsförslag inom Nykvarns kommun.

Taxinge, väg E20
Föreliggande fördjupade riskanalys syftar huvudsakligen till att utifrån ett
dricksvatten-perspektiv redogöra för riskbilden som uppkommer där den statliga
vägen E20 passerar grundvattenförekomsten Taxingeåsen, delar av en
isälvsavlagring, som används för dricksvattenförsörjning. Inga speciella
naturvärdesperspektiv har identifierats för före-komsten. Den aktuella sträckan
av E20 är en fyrfältig motorväg och har en total längd på ca 1,4 km. Den går
genom grön- och jordbruksområde i Nykvarns kommun.
Hastighetsbegränsningen är 110 km/h längs E20.
Trafikbelastningen på vägarna anges i Trafikverkets statistik dels för total trafikbelastning, dels för tung trafik. Den mäts i årsmedeldygnstrafik (ÅDT). För E20sträckan är ÅDT total 18 032 fordon/dygn och ÅDT tung trafik 1 778
fordon/dygn.
Delar av vägsträckan passerar över grundvattenförekomstens sand- och
grusområden medan vägsträckans centrala delar är belägna på torv bestående av
lera och organisk jord. Det grovkorniga materialet (sand/grus) gör att sårbarheten
för förorening är relativt hög i områden där dagvattenuppsamling inte sker.
Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger att
risken för olycka följt av utsläpp ger riskklass 1 för delsträcka C (låg risk) och
riskklass 2 för delsträcka A och B (förhöjd risk)
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Figur 37. Utredda konfliktsträckor samt resulterande riskklass innan åtgärder

Detta innebär för sträcka A och B att riskreducerande förebyggande åtgärder
kan vara motiverade, om de i senare analys visar sig vara ekonomiskt skäliga.
För delsträcka A och B har åtgärdsförslagen tätning av dike och bortledning av
vägdagvatten med dräneringsledning utretts. Sammantaget bedöms
kostnaderna för att genomföra dessa åtgärder vara höga ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Istället föreslås övergripande åtgärder med
syfte att uppnå viss riskreducering till en lägre kostnad.
Åtgärder där Trafikverket har huvudansvar


Kartlägga utformning av befintliga vägdagvattensystem längs E20 och
utreda om det finns möjlighet att förbättra dem så att riskerna för
grundvattenförekomsten minskar.

Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men ämnar samverka


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket)

Turinge, väg E20 och 576
Föreliggande fördjupade riskanalys syftar huvudsakligen till att utifrån ett
dricksvattenperspektiv redogöra för riskbilden som uppkommer där den statliga
vägen 576 och E20 passerar grundvattenförekomsten Turingeåsen, delar av en
isälvsavlagring i vilken dricksvattenförekomsten Turingeåsen är belägen. Inga
speciella naturvärdesperspektiv har identifierats för förekomsten.
Vägsträckorna har en total längd på ca 1,7 km. De går genom villaområde samt
grön- och jordbruksområde i Turinge kommun. De omges framförallt av
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enskilda villor och industrier. Väg 576 är en tvåfältsväg och väg E20 är en
fyrfältig motorväg.
Hastighetsbegränsningen är 50-70 km/h längs väg 576 och 110 km/h längs väg
E20. Trafikbelastningen på vägsträckorna anges i Trafikverkets statistik, dels för
total trafikbelastning, dels för tung trafik. Den mäts i årsmedeldygnstrafik
(ÅDT). För sträckan på väg 576 är ÅDT 4 219 fordon/dygn och för sträckan för
väg E20 18 032 fordon/dygn. För tung trafik är ÅDT 363 fordon/dygn (väg 576)
respektive 1 778 fordon/dygn (väg E20).
Delar av vägsträckorna passerar över grundvattenförekomstens leriga områden
medan vägsträckornas centrala delar är belägna på isälvsmaterial bestående av
sand och grus. Det grovkorniga materialet gör sammantaget att sårbarheten för
förorening är relativt hög i områden där dagvattenuppsamling inte sker.
De två vägarna (E20 benämnd 1 och väg 576 benämnd 2) har indelats i
delsträckor, A-C, se Figur 10. I figuren framgår även bedömd riskklass för
respektive delsträcka.
Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger en
riskklassning för risken för olycka följt av utsläpp enligt följande: delsträcka B
låg risk (1) och delsträcka A och 1C förhöjd risk (2).

Figur 38. Utredda konfliktsträckor samt resulterande riskklass före åtgärder

För delsträckorna 2A, 2B, 1A och 1C har åtgärdsförslag utretts med syfte att
sänka föroreningsrisken. De åtgärder som utretts är tätning av dike och
bortledning av vägdagvatten. Sammantaget bedöms kostnaderna för åtgärderna
vara höga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv i jämförelse med den nytta de
medför. Istället har följande övergripande åtgärder med syfte att uppnå viss
riskreducering med kostnadseffektivitet:
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Åtgärder där Trafikverket har huvudansvar


Kartlägga utformning av befintliga vägdagvattensystem längs E20 och
utreda om det finns möjlighet att förbättra dem så att riskerna för
grundvattenförekomsten minskar.

Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men ämnar samverka


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket)

Norrtälje kommun
Nedan redovisas riskanalyser samt åtgärdsförslag inom Norrtälje kommun.

Erken, väg 76
Den fördjupade riskanalysen fokuserar på en sträcka av väg 76, där vägen
passerar längs med sjön Erken och igenom samhället Svanbergas södra delar.
Skyddsobjektet för föreliggande utredning utgör ytvattenförekomsten Erken.
Erken har högsta prioritet i den regionala vattenförsörjningsplanen för
Stockholms län och det finns intresse att börja använda vattenresursen för
dricksvattenförsörjning igen (fram till 2015 var Erken en ytvattentäkt).
Vägsträckan är totalt ca 500 m och omges framförallt av grönområden,
åkermark och flerfamiljshus. Det förekommer flertalet anslutande avtagsvägar
till bostäderna. I anslutning till väg 76 finns även en badplats med tillhörande
parkering och en busstation/bussavfart med enskild inkörningsficka från väg 76.
Väg 76 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet på grund av dess betydelse
för kollektivtrafik, långväga personresor och dagliga personresor.
Väg 76 är en tvåfältsväg och hastighetsbegränsningen är 50 km/h inom
bostadsområdet, ca 150 m av de södra delarna har en hastighetsbegränsning 70
km/h. Väg 76 är huvudled i området och omfattas i strategiskt vägnät för tyngre
transporter och är en rekommenderad väg för transport av farligt gods.
Trafikbelastningen på vägsträckorna anges i Trafikverkets statistik dels för total
trafikbelastning, dels för tung trafik. Den mäts i årsmedeldygnstrafik (ÅDT).
ÅDT för den aktuella vägsträckan är 7075 fordon/dygn. För tung trafik är ÅDT
är 591 fordon/dygn.
Det finns inget känt dagvattensystem i området utan avvattningen från vägen
bedöms ske naturligt till omgivande naturmark, utan uppsamlade diken,
brunnar m.m.. Ytvattenavrinning bedöms även följa de avtagsvägar som leder
ner mot Erken, i vissa fall är avståndet mellan öppen vattenyta och avtagsvägen
är kort, ca 10 m.
Med hänsyn till att förutsättningarna skiljer sig avsevärt gällande rinntid,
avrinning och avståndet till Erken så har vägsträckan delats in i två
konfliktsträckor, A och B.
Sannolikhetsklassningarna tillsammans med bedömda konsekvensklasser ger en
riskklassning för risken för olycka följt av utsläpp, för både konfliktsträcka A och
B erhålls Låg risk (1).
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Figur 39. Utredda konfliktsträckor samt resulterande riskklass innan åtgärder.

Eftersom risken bedöms som låg, riskklass 1, är det inte skäligt ur ett kostnadsnyttoperspektiv att genomföra riskreducerande åtgärder. Följande åtgärder har
ändå föreslagits för att uppnå viss riskreducering:
Åtgärder där Trafikverket inte har huvudansvar men ämnar samverka


Beredskapsplan (tas fram av kommunen med stöd av Trafikverket)
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Bilaga 1 – Grova kostnadsuppskattningar
Antagna priser
Täta diken
Högkapacitetsräcken
Kantsten
Katastrofdamm
Katastrofdamm med miljöabsorbent
Dagvattendamm
Dagvattenbrunn
Tätt dagvattensystem
Dagvattenledning, mindre dimension
Avstängningsbrunnar dagvatten
Räfflad mittlinje
Hastighetsskyltar
Fördröjande diken, om komplicerade anläggningsförhållanden
Fördröjande diken, om i stort sett obefintliga diken
Fördröjande diken, om delvis schaktning av nya
Fördröjande diken med bra befintliga diken
Fördröjande material i smala befintliga diken
Insamling dagvatten från befintliga diken, närbeläget dagvattensystem
ATK (kamera)
Cirkulationsplats
Återställning vägbana vid ledning under väg

pris
enhet
5000 kr/m
1000 eller 1100
kr/m
500 kr/m
1500000 kr/st
2200000 kr/st
800 000 kr/st
5000 eller 10000
kr/st
1000 kr/m
1000 kr/m
25000 kr/st
50 kr/m
2500 kr/st
2500 kr/m
2000 kr/m
1700 kr/m
1200 kr/m
700 eller 900kr/m
500 kr/m
500000 kr/st
5000000 kr/st
1000 kr/m

Källa
TRV handbok
TRV handbok
Den högre kostnaden valt om bedömt något mer komplicerat anläggande
TRV handbok
TRV handbok
TRV handbok
TRV handbok
Äldre version handbok/Erfarenhet
Äldre version handbok
Antaget värde erfarenhet
Antaget värde erfarenhet
Antaget värde erfarenhet
Antaget värde erfarenhet
TRV handbok 50-150 kr/m2, samt erfarenhet kostnad tillkommande dikesgrävning
TRV handbok 50-150 kr/m2, samt erfarenhet kostnad tillkommande dikesgrävning
TRV handbok 50-150 kr/m2, samt erfarenhet kostnad tillkommande dikesgrävning
TRV handbok 50-150 kr/m2
TRV handbok 50-150 kr/m2
Antaget värde erfarenhet
TRV handbok
Antaget värde erfarenhet
Antaget värde
Antaget påslag utifrån kommentar i respektive åtgärd
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Sträcka

Rosenhill
A
B
C
D
E
F
F
F

C
C
C
C
C
D
D

B
B
B

D

C
C
C
C

B
B

Västerhaninge
A
A

400
100
850

300
300
1210
250
500
420
250
590

2850
2850
700
6
800
325
1300

800
800

500

130
130
130
130

700
770

550
630

1000
10000
700
1500

1000
1100
1100

1700
1700
1700
1200
1700
50
2500
2500

1450
5000
1000
2500
1700
900
1300

5000
1200

1000

1000
2000
1000
5000

1000
5000

1000
5000

200
150

120
240
3
8

400
100
700

2
2
4
2
3
4
2
4

2
2
2
2850
4

1
1
1

500

100

100
1

1

500
500

500
1000
10000
25000

500
500
1700

25000
25000
25000
25000
25000
2500
25000
25000

1500000
2200000
500000
50
25000

1500000
800000
5000000

500

1000

500
300000

300 000

Uttran
A

5000

150000

3
5000

1000
1000
500000

100000
100000
500000

200
150
1

1700

1000
1000

25000

140
245

200

5

1200

1200

1
1
2

3

1

660000 Högkapacitetsräcke 320 m, Kantsten 200 m, fördröjande diken (i befintliga diken) 200 m
345000 Högkaqpacitetsräcken 240+30 m, kantsten 120+30 m

401000 180 m fördröjande dike, 3 brunnar, dagvattenledningar (225 m med två till påkopplingar på 10 m/st)
2150000 Fördröjande diken, till stor del fördjupade, längs 1300 m, 8 avstängningsbrunnar

600000 120 m högkapacitetsräcke och kantsten, 2 dagvattenbrunnar på väg, 2 i västra diket, ledningar (100 + 80+ 30+30), återställning (1000 kr/m, 120 m plus två över vägen a 10 m)

2640000 Räcken H2 400 m, kantsten 400 m, fördröjande diken 1200 m. Lägger in viss återställning 0,1 Mkr i räcke
160000 Räcken H2 100 m, kantsten 100 m
2250000 Räcken H2 850 m, fördröjande diken 700 m (smalt, komplext), 5 brunnar med avstängningsmöjlighet

1070000 Fördröjande diken samt 2 avstängningsbrunnar (25000 kr/st), även grävning av diken på många sträckor
560000 Fördröjande diken på sträckans västra sida samt 2 avstängningsbrunnar (25000 kr/st), även grävning av diken på sträckor som åtgärdas
2157000 Fördröjande diken på sträckans västra sida 960m och 250 m av den östra samt 4 avstängningsbrunnar (25000 kr/st), även grävning av diken på sträckor som åtgärdas
550000 Fördröjande diken på ca 250 m av västra sträckan, 2 avstängningsbrunnar, Högkapacitetsräcke på ca 200 m av den östra, borttagnade av träd (oeftergivliga föremål)
1075000 Fördröjande diken på ca 500 m av sträckan, 3 avstängningsbrunnar, Högkapacitetsräcke på ca 150 m av den östra, även grävning av diken på sträckor som åtgärdas
573000 Säkerhetsåtgärder, fräsning av mittlinje och kantlinje 420 m*3, 4 skyltar omkörningsförbud, ATK 1 st.
675000 Fördröjande diken ca 250 m med komplicerade förhållanden, bl.a. flytt av stängsel, 2 brunnar med avstängningsmöjlighet
1575000 Ytterligare fördröjande diken och ytterligare 4 brunnar

11265000 Diken med fördröjande material, antar schaktning halva sträckan, ger medelpris ca 1450 kr/m, 2 katastrofdammar
32900000 Täta diken, två katastrofdammar med miljöabsorbent (eller avledning bort från området)
1700000 Räcken H2 700 m, 2 st ATK. Fräsning, trafikutredning ej med i summa
442500 Vägskyltar, 6 st, samt räfflade linjer (3 st)
1460000 Kompletterande dikesåtgärder längs 800 m, fördröjande diken samt enklare avstängningsbrunnar (25000 kr/st)
585000 Fördröjande material i smala diken längs sårbara delsträckor - till klass 3 (lägre kostnad pga smalt område som behöver fördröjande material)
3380000 Fördröjande material i smala diken längs samtliga delsträckor - till klass 2

9600000 Täta diken och katastrofdamm nere i söder, tillkommer påslag för ledning under väg
2820000 Fördröjande diken inkl. enklare damm för ytterligare fördröjning, tillkommer påslag för ledning under väg
6000000 Sänka sannolikheten genom reducerad hastighet till 50, cirkulationsplats (1 st), ATK (2 st)- omskyltning tillkommer

1500000 Räcken och dagvattensystem där bra diken finns

475000 Dagvattensystem och räcken samt brunnar, 3 st, (vissa ledningar tillkommer)
520000 Fördröjande diken, måste schakta
275000 Enbart dagvattensystem, tre brunnar
1300000 Täta diken

900000 Räcken samt kantsten (100 m) i rondell, antar dessutom 150 000 kr för breddning etc
8000000 Täta diken, tillkommer kostnader pga komplicerad omgivning (GC-vägar, trottoarer, kantsten m.m.)

1100000 Räcken H2 (hela sträckan 430 m+60m åt vardera håll)
3450000 Täta diken 430 m syd och 200 m Tillkommer
norr
kostnad pga komplicerad omgivning (GC-vägar, trottoarer, kantsten m.m.)

längd (en sida)
kostnad/mmängd kostnad/st alternativt
mängd /m
kostnad/stKostnad
alternativt /m
Åtgärd
880
5000
1
1500000
10300000 Täta diken , katastrofdamm 1 st inkl. avstängningsmöjlighet, (ledningar vart?)
350
5000
1
1500000
5000000 Täta diken , katastrofdamm 1 st inkl. avstängningsmöjlighet, (ledningar vart?)

Vårsta
A
B
C

120
4
180
1300

1000
1000

Riksten N
Riksten S

B

320
270

Pålamalm

Kagghamraån
B
C
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