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 Yttrande om Åtgärdsvalsstudie Vattenskydd Bornsjön 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta tjänsteskrivelse daterad 2017-02-03 som sitt eget 
yttrande på Trafikverkets åtgärdsvalsstudie gällande vattenskydd för Bornsjön. 
 
Sammanfattning 

Bornsjön är en väldigt viktig vattentillgång för länet men samtidigt är 
framkomlighetsaspekten avgörande i en region som växer kanske snabbast i Europa. Av 
det skälet måste risk- och hotbedömningen vara balanserad. Studien visar inte några 
objektiva fakta som understödjer att hotbilden är väsentligt större nu än tidigare. 
 
Det är kommunens bestämda uppfattning att en avstängning av väg 580, 
Vällingevägen, skulle utestänga kommuninvånare och andra stockholmare från 
värdefull rekreation, och att förslaget är alltför nitiskt då vägtrafiken fungerat 
problemfritt i många år. 
 
Väg 584, gamla riksettan, är en viktig sekundärled och måste till varje pris bibehålla 
åtminstone dagens framkomlighet, även här avstyrker kommunen de förslag som 
begränsar den. 
 
Sekundärområden, som exempelvis Högantorpsområdet med väg 579, ska över huvud 
taget inte beröras i studien.  
 
Salems kommun kräver sammanfattningsvis att andra intressen inte blir lidande vid 
åtgärder för att ytterligare säkra vattenskyddet för Bornsjön. Framför allt vill 
kommunen: 
  

● inte att huvudmannaskapet för vägarna 579 och 580 ändras vilket skulle kunna 
få negativa konsekvenser för kommunen och dess medborgare 

● att framkomligheten/restiden på vägarna inte försämras: 
○ väg 580 stängs inte av delvis för biltrafik 
○ den tunga trafiken beläggs inte med genomfartsförbud  
○ hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud införs inte. 

 
Kommunens detaljerade synpunkter på ÅVS framgår i bifogade granskningstabell. 
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ÅVS medför inga kostnader för kommunen förutom egen tid vid planering och 
genomförande av beredskapsplan. 
 
Ärendet 

Trafikverket ansvarar för skydd av vattenförekomster i egenskap av 
verksamhetsutövare för väg och järnväg. Aktuell åtgärdsvalsstudie (ÅVS) syftar till att 
föreslå åtgärder för att minska den omgivande vägtrafikens påverkan på 
ytvattenförekomsten Bornsjön.  
Arbetet med åtgärdsvalsstudien har pågått under sommaren-hösten 2016 med 
representanter från Trafikverket, Stockholm Vatten AB, berörda kommuner och 
Södertörns brandförsvarsförbund.  
 
Efter att rapporten är granskad och klar så följer arbetet med en avsiktsförklaring. Det 
är i detta följande steg som mer formella beslut fattas kring respektive aktörs 
ansvarstagande för genomförande, förvaltning och finansiering. Det som 
rekommenderas i åtgärdsvalsstudien ska dock ses som starkt vägledande för 
avsiktsförklaringen. Nu begär Trafikverket ett granskningsyttrande över ÅVS och vill ha 
svar senast den 27 januari, men har medgivit anstånd till den 17 februari 2017.  
 
Åtgärdsvalsstudien är geografiskt begränsad av Bornsjöns avrinningsområde samt 
vattenskyddsområdets sekundära skyddszon.  
 
Det aktuella utredningsområdet är komplext eftersom det finns mycket viktiga 
intressen för både samhällsfunktioner samt betydelsefulla natur- och kulturvärden, 
vilket gör det viktigt att beakta dessa delvis motstående intressen. 
 
Beträffande väg 580 så föreslår ÅVS att vägen byter huvudman till Stockholm Vatten 
som då kan stänga av vägen för biltrafik ett avsnitt vid Bornsjöns nordvästra hörn. 
Kommunstyrelsen i Salem har vid sammanträde den 28 november 2016 uttalat följande
och vidhåller den ståndpunkten: “Väg 580 riskerar delvis att stängas om Stockholm 
Vatten tar över och därmed blockeras många medborgares möjligheter till rekreation 
och friluftsliv runt Bornsjön och Vällinge".  
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