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Sammanfattning 
Vi har i examensarbete sammanställt rapporter, information, material och erfarenhet som 
Trafikverket har samlat på sig. Vi har i samband med nybyggnationen av trafikplats 
Rosersberg som mål att kartlägga händelseförloppet vid påträffande av arsenik. Dessa 
uppgifter kommer från alla de involverade parterna som konsulter, entreprenör, geologer, mm. 
Även Sigtuna kommuns beslut kring omhändertagandet med avseendet på ”Miljö och Hälsa” 
kommer att studeras. T. ex Verkaån som ligger i kommunen har en central betydelse.  
 
Detta kommer också att bli en stor del utav utredningsarbetet då själva anmälningshantering 
och beslutsprocessen omfattar en stor del av det kritiska momentet gällande tidsförlängningen 
av produktion. Syftet här är att reda ut de ansvarsrollernas klargörande och om 
beslutsprocessen möjligen kan ske på ett effektivare sätt. Även bringa klarhet kring 
samordningen av vägproduktionen och hur det har samverkats följt av djupare analys kring 
omhändertagandet av arsenik.  
 
Merkostnaden för förekomsten av arsenik uppgick till över 30 mnkr och en stor mängd 
ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) utav de sammanlagda kring 200 uppkom som en påföljd. 
Produktionen förlängdes med nio och en halv månad då behovet utav hantering av 
grundvattnet, jord- och bergmassor var ett faktum för att produktionen skulle fortgå. 

Utöver instudering av insamlat material kommer vi att intervjua de inblandade och vi räknar 
med att få in kompletterande uppgifter som hjälper oss in i utredningen. Detta leder oss vidare 
i utredningen vilken omfattning förekomsten av arsenik har påverkat produktionen i avseendet 
tid och kostnad.  

 
Problemställningen som vi ämnar söka svar på: 
 
• Identifiera förekomsten av naturlig arsenik och dess påverkan vid produktion 
• Identifiera brister som uppstod innan störning i produktionen uppkom 
• Minska uppkommen störning i produktion 
• Korrigera avvikelsen i planerat förlopp och sedan styra in verksamheten mot slutmålet 
 
 
Nyckelord: naturlig arsenik, produktionspåverkan, vägproduktion, produktion, projektering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
We have of this thesis compiled reports, information, materials and experience that the 
Swedish Transport Administration has gathered, associated with the rebuilding of the 
interchange Rosersberg, we aim to identify the sequence of events in the discovery of arsenic. 
These data come from all the involved parties such as consultants, contractors, geologists, etc. 
And also decisions making from Sigtuna municipality, about the care and with respect to 
"Environment and Health" will be studied. For example Verkaån located in the municipality 
will be centralized in our work.  
 
This will also be a big part out investigation work, then the notification management and 
decision-making encompasses a big part of the critical moment regarding extension of time of 
production. The purpose here is to clarify the responsibility, commitment and if it possibly 
can be done more efficiently. 
 
The additional cost for the presence of arsenic was over 30 million SEK and a great amount of 
alterations and additional work (ÄTA) out of the total of around 200 was ocurred as a penalty. 
The production was extended for nine and a half months since the need of overall 
management of groundwater, soil and rock masses had to be taken care of before production 
would continue. 
 
This case study will let us understanding the coordination of road production and how it has 
been collaborated followed by in-depth analysis about the disposal of arsenic. In addition to 
studies of the gathered information regarding Rosersberg, we will also be interviewing those 
involved and expects to obtain additional information that will help us in the investigation. 
This leads us to the investigation to what extent the presence of arsenic has affected 
production in respect of time and cost. 
 
The following problems that we intend to seek answers to: 
 
• Identify the presence of natural arsenic and its impact on production 
• Identify deficiencies that arose before the disruption in production occurred 
• Reduce the resulting disruption in production 
• Correct the error in the planned course and then steer the organization towards its final aim 
 
Keywords: natural arsenic, production impact, road production, production, projecting, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

Förord 
På uppdrag av Trafikverket har vi arbetat fram det här examensarbetet som handlar om 
”Påträffande av naturlig arsenik vid produktion och dess påverkan”. Det här är ett 
examensarbete om 15 högskolepoäng som genomförts hos Trafikverket, verksamhetsområde 
investering projektdistrikt öst Stockholm nord. Detta examensarbete kan man även se som 
första del till examensarbetet, ”Påträffande av naturlig arsenik vid produktion och dess 
hantering”. I det examensarbetet nämns alternativa saneringsmetoder för situationen i 
Rosersberg.   
 
Upprättandet av examensarbetet har varit spännande, intensivt, utmanande och samtidigt 
väldigt givande. En mycket lärorik resa att ha med i bagaget. Framförallt blir man motiverad 
när det finns så många duktiga inom sitt område med hög ambition när det gäller att lösa 
infrastrukturfrågor samt planera morgondagens samhälle. Vi har känt oss som en del av 
Trafikverkets anställda under perioden och det är stort för oss! 
 
Vi som har jobbat med examensarbete vill rikta ett stort tack till Er som har medverkat till 
rapportens existens. Främst vår handledare i Trafikverket Christina Eklööf med stort tålamod, 
engagemang och god ledarskap, väglett oss till rätta och stå ut med alla frågor under tidens 
gång. Sigtuna kommun, Miljö och hälsoskyddskontoret, handläggaren för ärendet, Patrik 
Kujansivu för att ställa upp för en intervju och bidragit oss med en hel del viktigt material. 
Även vår handledare på KTH, Sten Hebert som vår extra stöttepelare på skolan.  
 
Vi tackar även miljöspecialisten Elke Myrhede från Vectura i Linköping för en mycket 
givande intervju som kompletterat vårt arbete. Trafikverkets personal, Maja Modén, Rebecca 
Wennersten, Anders Hjärtedal för hjälpen och rådgivning. Och sist men inte minst, våra nära 
och kära som har stöttat oss under examensarbetets gång.  
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1. Inledning 
Världens ökande befolkning ställer allt hårdare krav på samhällets utformning och struktur. 
En bra och fungerande infrastruktur ser vi som en självklarhet. Marken utnyttjas i allt större 
utsträckning och byggs åt alla håll. När det väl byggs, uppstår det förändringar och vi väntar 
spänt på hur det kommer att se ut när byggnadsverken står färdig. Med lite tur så går det som 
planerat. Och ”turen” är ingen säker faktor som man kan räkna med. Det behövs bra 
planering, riskanalyser, riskbedömningar, bra ledarskap, rätt kompetens, och många olika 
former av utredningar för att förstå förutsättningarna för miljön, geologin och markarbeten.  

1.1 Bakgrund 
Stockholms snabba framväxt medför även efterfrågan på förhöjd vägkapacitet. För att möta 
behovet har man genomfört en nybyggnation av trafikplats Rosersberg som ansluts med E4. 
2010 upphandlade Trafikverket konsultgruppen Reinertsen för att ta fram tekniska dokument 
som bygghandling, varav en av uppgifterna var att ta fram den geologiska informationen på 
plats gällande jordprov och bergprov. Bergprovtagningar togs med hjälp av kaxprov 
(borrkax).  
 
Syftet var att bedöma hur kvävet från berg i samband med bergschakt, påverkar omgivningen 
vid frigörelse efter sprängningen. Gällande bergprovtagningen var arsenikhalten enligt 
Naturvårdsverkets riktvärde, förhöjda men uppmärksammades inte. Då risken för problemet 
med arsenik inte framgick påbörjades bygget 2011 och avslutades sommaren 2013. 
 
Veidekke handlades upp som en utförandeentreprenör med konstruktionsansvar för 
byggnadsverk. Veidekke anlitade geokonsulten Geoveta för att genomföra och analysera 
proverna från grundvattenmätningar, portrycksmätningar samt vibrationsmätningar.  
 
I Inledning av entreprenadarbetet ingick att kontrollera förekomst av tungmetaller i E4 
vägslänter. I samband med analys, visade sig vägslänterna innehålla olika föroreningar som 
PAH-M, PAH-H, barium, bly, nickel, krom, alifater, kobolt och arsenik. Vilken den 
sistnämnda var den som dominerade. Arsenikhalten visade sig dessutom överskrida det som 
enligt Naturvårdsverkets har som riktvärde, ”mindre känslig mark” (MKM)(>25mg/kg).  
  
Det var främst mellan Arlandabanan och åkern öster om E4, under torrskorpsleran på åkern, 
som man identifierade höga värden av naturlig arsenik. Påföljden innebar 
kompletteringsuppdrag för Geoveta och ytterligare provtagningar. Dessa uppgifter används 
som anmälningsunderlag till Sigtuna kommun kring hanteringen av mark och grundvatten.  
 
Det var svårt på plats att avgöra om förekomsten av arseniken var från mänsklig påverkan 
eller naturligt förekommande.       
 

1.2 Målformulering 
Vi vill med detta examensarbete belysa och uppmärksamma vikten av geologisk information. 
Sättningar, jordskred, rasrisk och naturligt skadliga ämnen i mark, alla dessa är naturliga 
risker som förkommer men tyvärr är det sistnämnda inte många som tänker på det. För att 
slippa onödiga merkostnader är det viktigt att beakta den geologiska informationen.  
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Väl utförda markutredningar och bygghandlingar bidrar till en bra struktur i planeringen. 
Följden ger goda förutsättningar för att undvika förseningar och sparar även på resurserna, då 
har man tagit hänsyn till risker och problem som kan tänkas uppstå. Som målsättning har vi 
nedan formulerat viktiga punkter som bör beaktas både innan och under produktionsskede. 
 

• Att förstå vikten av geologisk information 
• Planeringens betydelse för verksamheten 
• Optimera beslutsprocessen mellan tillståndsmyndigheten och Trafikverket 

 

1.3 Avgränsningar 
I detta examensarbete kommer vi fokusera oss på arsenikföroreningen. I det tidsperspektivet 
vi har tillåter det oss att blicka kring händelseförloppet vid planering- och projekterings-
processen. Även större delen av byggproduktionen hur det har gått till samt några 
komplikationer som har uppstått i samband med påträffande av arsenik. För djupare studier 
och analys kring alternativa saneringsmetoder samt valet för hanteringen hänvisar vi till 
examensarbetet ”påträffande av naturlig arsenik vid produktion och dess hantering”.  
 

1.4 Lösningsmetoder 
Arbetet kommer att genomföras med hjälp av litteraturstudier, främst när det gäller arsenik 
som grundämne och som naturlig förekomst i geologin. Vi kommer även att genomföra 
kvalitativa intervjuer med personer som har varit delaktiga vid produktionen av trafikplats 
Rosersberg. Tanken är att intervjuer ska ge oss de kompletterande uppgifter vi behöver. Även 
som indata för analys av vårt resultat.   
 
Vi kommer att titta på Trafikverkets processgång som beställare vid arbetet av trafikplats i 
Rosersberg. Konsekvenserna av den nio månader långa förseningen till färdigställandet kunde 
ha fått en annan vändning om kunskap hade sett annorlunda ut. Instudering av grundämnet 
arsenik kommer även att ske via vetenskapliga publikationer på internet. Först och främst från 
”Statens Geotekniska Institut - SGI”, ”Svenska Geotekniska föreningen - SGF” samt ”Statens 
Geologiska Undersökning - SGU”. Dessa kommer att utgöra stor vikt i vårt utredningsarbete 
när vi ska titta på förekomsten av arsenik och dess spridning via grundvattnet och jordmassor 
(urlakning).  
 
Vad beträffar byggproduktionen så kommer det mesta av faktainsamlingen och instudering 
ske med hjälp av Trafikverkets ”Projektportal Investering” (PPi) och i databasen ”Chaos”. Vi 
kommer att få tillgång till bygghandling som, ritningar, arbetsplanplan, tekniska 
beskrivningar, mängdförteckning etc. Med hjälp av det materialet har vi en mycket bra 
förutsättning att följa upp hela byggprocessen och reda ut hur problemen uppstod. Platsbesök 
kommer att utföras för att komplettera uppgifterna till de olika skriftliga rapporterna.  
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Trafikverkets organisation 
Trafikverket har ett huvudkontor i Borlänge med sex olika regionkontor placerandes i Luleå, 
Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Den centrala funktionen består av 
sju divisioner, ”Ekonomi och styrning”, ”Strategisk utveckling”, ”Personal och organisation”, 
”Kommunikation och informationshantering”, ”Inköp och logistik”, ”Juridik och planering” 
och slutligen ”IT”.   
 
Verksamhetsområden bestående av fem divisioner, ”Samhälle”, ”Trafikledning”, ”Underhåll”, 
”Investering” och ”Stora projekt”. Figur 1 nedan klargör hur organisationen är uppdelad med 
olika ansvarsområde och verksamheter. 
 

 
Figur 1. Trafikverkets organisation. 

2.2 Trafikverket som beställare 
Trafikverket bildades den 1 april år 2010 och består av cirka 6 500 anställda och omsätter ca 
50 miljarder kronor per år. Trafikverket omfattar tidigare myndigheter som Banverket, 
Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid 
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Även en del av tidigare SIKA (Statens institut för 
kommunikationsanalys) finns i dag hos Trafikverket. 
 
Trafikverkets roll är att ta fram och planera långsiktiga och hållbara lösningar för Sveriges 
infrastrukturer såsom vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. De ansvarar också för 
infrastrukturens drift och underhåll i Sverige då de är en beslutsfattande organisation som har 
ett stort ansvar gentemot samhället.  
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3. Allmän beskrivning om projektet 
Processbeskrivningen nedan gällde då för trafikplats Rosersberg och efter 2012-12-31 gäller 
detta inte längre. 

3.1 Strategisk planering 

Trafikverket bygger vägar för att skapa och effektivisera marktransporter både inom och utom 
olika regioner. Trafikverket tar fram förslag på väghållningsplaner som i sin tur ska 
godkännas av regeringen. I väghållningsplanen bestäms det vägbredd, ytstandard och 
vinterväghållning. I väghållningsplanens trafikpolitiska mål står det.  
 
”Den nationella väghållningsplanen utgår från det trafikpolitiska målet ”att erbjuda 
medborgarna och näringslivet i landet olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig 
trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad” 
 
Utifrån den strategiska planeringen kan Trafikverket se trafikbehovet mellan två eller flera 
punkter.  
 

3.2.1 Förstudien 
När det gäller plan- och projekteringsprocessen så har verksamheten för trafikplatsen i 
Rosersberg analyserats enligt fyrstegsprincipen. Förstudien Är oftast initierad av någon form 
av brist. Arbetssättet är lite mer öppen och man jobbar sig fram på de problemen som dykt 
upp och tittar på möjligheterna. I det här stadiet studerar man och formulerar de problemen 
som har uppstått.  
 
Vad som kan tänka sig hända, om man låter bli att åtgärda problemet. Vad finns det för 
alternativ till problemlösningen, man gör en målformulering av projektet samt hur projektet 
ska utvecklas och styras. Man undersöker förutsättningarna för den ombyggnationen som 
krävs och föreslår de tekniska och ekonomiska lösningar att de låter rimliga. Hur samarbetet 
med kommun och länsstyrelsen ska finnas klarlagt i denna fas. Även redogöra projektets 
betydelse till vilken grad miljöpåverkan som ombyggnationen kan tillföra. 
 
Efter att Trafikverket har gått vidare med förstudien påbörjas arbetet med en arbetsplan och 
bygghandlingar. När den strategiska planeringen är gjord och man vet att ett trafikbehov 
behövs, påbörjas arbetet med att ta fram bygghandlingar. I bygghandlingarna ska det framgå 
exakt hur den nya vägen är tänkt att byggas. Det behöver göras en rad olika beslut allt från 
trafiktekniska lösningar till olika miljöpåverkningar. Utöver det finns andra krav och intressen 
som behöver tillgodoses. Ett av dem är de trafiktekniska kraven såsom hastighets-
begränsningar men även en bra och anpassad vägutformning är viktig att ha.  
 
Vägprojektering innebär att man dimensionerar i detaljnivå, utseendet av vägen som vägtyp, 
vägsträckning, bredden och höjdläge. Generellt bestämmer man behovet när man kommer till 
vägens funktion som ska uppfyllas (Vägverket, 2010).  
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Beskrivningen taget från dåvarande Vägverket: ”Handbok – Arbetsplan, Publikation 2010:01” 
”Fystegsprincipen innebär ett allmänt förhållningssätt för stegvisa åtgärdsanalyser i 
vägtransportsystemet. Syftet är att hushålla med investeringsmedel och resurser, samt att 
minska vägtransportsystemets negativa effekter. 
 
De fyra stegen är: 
Steg 1 – Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 
Steg 2 – Åtgärder som ger effektivare nyttjande av befintligt vägnät 
Steg 3 – Vägförbättringsåtgärder 
Steg 4 – Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.” 
 
 
Figur 2 på sidan 5 beskriver processen. Och varje utstuderat avsnitt i det olika skedet, avslutas 
och därefter påbörjar nästkommande skede. Ju djupare i tratten man kommer, desto mer ökas 
det i detaljeringsgrad. Indelningen avslöjar även hur långt in i processen man har kommit och 
även tittar på de uppkomna frågeställningarna som hör till projektet.  
 

 
Figur 2. Plan- och projekteringsprocessen (Vägverket, 2010). 
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3.2.2 Vägutredning 
Detta steg genomförs om förstudien leder till olika förslag på vägsträckningar. De behöver 
studeras, prövas och analyseras och ses över vilka av de föreslagna lösningarna som är mest 
tillämpbart. Syftet med vägutredning är att ta fram underlag som man utgår ifrån och fattar 
beslut. Valet innebär att ta fram och hitta den mest lämpade trafiklösning vad gäller 
vägsträcka och trafiktekniskt standard.  
 
Om förstudien leder fram till endast ett förslag på vägsträcka krävs ingen vägutredning och 
steget går då istället från ”Förstudie” direkt till ”Arbetsplan”. I detta skede ska det även ingå 
en ”Miljökonsekvensbeskrivning, MKB” och ska godkännas av länsstyrelsen.  (Vägverket, 
2010) 
 

 
Figur 3. Vägutredning (Vägverket, 2010). 

 
3.2.3 Arbetsplan 
I det här skedet redogör man hur mycket mark som ska tas i anspråk, utformningen av vägen 
och är det sista steget i den formella processen. Den ska även beskriva hur vägen ska gå och 
även redovisa under bygget, skyddsåtgärder som behövs vid anläggningen av den nya vägen. 
Framförallt är syftet med arbetsplan att ge väghållaren tillstånd att bygga den planerade 
vägen, möjlighet att få markåtkomst samt vägrätt. Hos ”Plan och Bygglagen, PBL” heter det 
motsvarande bygglov.  
 
Tanken är att den ska utgöras som en handling som reglerar väghållningsansvaret, vilket 
betyder att i projektet klargöra skillnaden på vad som är allmän väg och väganordning 
(trafikskyltar, belysning, dike etc.). I arbetsplanen tar man upp hur väganläggningen kommer 
att påverka området och förklarar vilka konsekvenser trafiken och trafikanter som kan tänkas 
medföra i den nya tilltänkta trafikplatsen. Fastighetsägaren ska även få möjlighet att tycka och 
tänka, framföra sina synpunkter om bygget.  
 
Byggande av allmänna vägar påverkar miljön och omfattas av miljöbalken. Dock prövas 
verksamheten inte av miljöbalken utan enligt väglagen, som måste visa hänsyn till miljön med 
avseende på planering, prövning och vid byggandet. Väglagen och miljöbalken löper parallellt 
med varandra. I väglagen hänvisas det även direkt till miljöbalkens bestämmelser som 
allmänna hänsynsregler, bestämmelser gällande resurshållningen av mark och vatten samt 
uppfylla miljökvalitetsnormer.  (Vägverket, 2010) 
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Miljöbalken (2 kap 3§): 

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön". 

 

3.2.4 Bygghandling 
Enligt väglagen räknas inte bygghandling som en del av den formella processen utan ställer 
mer som ett som krav på teknisk handling för att få byggas. Dels visar den i detaljnivå hur 
anläggningen ska uppföras och leder i sin tur till förfrågningsunderlag för vägbygget. 
Miljöpåverkan och dess konsekvens som beskrivits i arbetsplan följs upp och beaktas i 
bygghandlingen hur bygget ska genomföras. Även ställda krav som försiktighetsmått och 
skyddsåtgärder finns beskrivet.  (Vägverket, 2010) 

 

3.3 Nya planeringsprocess 
I skrivandets stund (2013) heter det numera vägplan och motsvarar det som har beskrivits 
enligt tidigare, arbetsplan. I samband med omorganisering och hopslagningen av det nya 
Trafikverket (Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Banverket) har även en ny väglag 
tillkommit och planerings– och projekteringsprocessen förändrats en del.  
 
Skillnaden är att beroende på hur omfattande miljöpåverkan blir, så bedömer man ut ifrån det 
om ”Miljökonsekvensbeskrivning” (MKB) är nödvändigt. Fokusen är numera på ”samråd” 
och ska bidra till ett bättre samarbete med de berörda parterna som tillsammans ska 
medverkar till nybygget, ha ett gemensamt mål till att uppföra infrastrukturen och därmed få 
en väl genomförd slutprodukt med hög kvalitet.  
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Figur 4. Från planering till byggande enligt strukturen. Bild från Trafikverkets hemsida. 
 
 

 
Figur 5. Nya väglagen. Bild från Trafikverkets hemsida. 
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4. Genomförande av projektet  
I detta kapitel beskrivs samrådet mellan Sigtuna kommun, Kilenkrysset och Trafikverket. Hur 
de har samverkats inför planeringen av trafikplats Rosersberg, framtagning av olika 
handlingar med stöd av kommunens detaljplan.  
 

4.1 Bakgrund till utredning av trafikplats Rosersberg 
Under 1980-talet påbörjades ett markägarkonsortium en utredning om möjligheterna att 
anordna en trafikplats vid Rosersberg då efterfrågan på mark för industrier väster om 
ostkustbanan började öka.  
 
Det ledde till en utredning om att anordna en trafikplats vid Rosersberg för att skapa en 
kapacitetsstark och trafiksäker förbindelse till det tänkta exploateringsområdet. Utredningen 
för att bygga en trafikplats drevs så långt att Arlandabanan som stod färdig 1999 hade fått en 
bro på ett avsnitt för att möjliggöra en framtida utbyggnad av trafikplatsen.  
 

4.2 Förstudie 
Planerna stannade upp och det dröjde fram till slutet av 1990-talet innan en förstudie för 
trafikplats Rosersberg togs fram. NCC ägde vid den här tiden mycket av marken vid den 
planerade trafikplatsen men trots det hände ingenting förrän NCC sålde större delen av 
marken till Kilenkrysset.  
 
När Kilenkrysset ägde marken tog de kontakt med Sigtuna kommun om att ta upp förstudien 
igen och att färdigställa trafikplats Rosersberg. Planerna tog nu ny fart för att möjliggöra och 
anordna en trafikplats vid Rosersberg som förbinder E4 till det växande exploateringsområdet 
vid Rosersberg.  
 
En av fördelarna med den nya trafikplatsen i Rosersberg är avlastningen från väg 859 då det 
finns möjlighet till snabbare anslutning till E4. Trafiksäkerheten blir därmed förbättrad på väg 
859 samt att restiden blir effektivare. Även en mer tillgänglig och snabbare koppling till det 
nya södra industriområdet från E4 via Skansvägen.  
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Figur 6. CAD-ritning över trafikplatsen i Rosersberg. Ritning från Trafikverket. 
 

4.3 Arbetsplan 
Då i takt med att lokaler hyrs ut och att det råder full expansion i industriområdet har 
fastighetsägaren Kilenkrysset ökat påtrycket till Sigtuna kommun. Syftet var främst att få en 
utökad vägkapacitet, bättre säkerhet och framkomlighet då man väntar sig att tillkomna tunga 
lastfordon så småningom belastar Skansvägen för sin vidare destination. En ombyggnation 
och om ledning av väg 859 var därför nödvändigt då de tunga fordon som körs ut från 
industriområdet in på Skansvägen för att fortsätta sin destination mot Uppsala, Arlanda eller 
Stockholm ska få möjlighet och snabbt nå E4.  
 
Med den nya trafikplatsen innebär det också trafiksäkrare lösning för de närboende i 
Rosersberg villastad, då det råder samspel mellan trafikanterna på vägen via två uppförda 
cirkulationsplatser. Figur 8 enligt nedan visar den nya planerade väg 859, som i sin tur 
påverkats av nybygget. Vägen leder nu igenom två cirkulationsplatser för en ökad 
trafiksäkerhet.  
 
I samråd med Sigtuna Kommun och Kilenkrysset initierades planerna på nybyggnationen av 
trafikplats Rosersberg. Trafikverket försåg med arbetsplan som fastställdes 2010 och är en 
juridisk handling. Den ska ge den tilltänka byggverksamheten markåtkomst och ansvarandet 
av drift och underhållning av väg.  
 
Markåtkomsten omfattar ungefär 10ha och kommer att påverka fyra olika fastigheter. Varav 
den fastighet som tar mest mark ifrån är Vallstanäs 2:17.  
 
Väg 859 (Norrsundaväg) löper parallellt med E4 och har en hastighetsbegränsning på 70km/h 
på den norra och 50km/h på den södra delen. Väg 859 löper igenom Rosersbergs villastad till 
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södra industriområdet. Trafikplatsen utformas med en på- och avfartsramper öster om vägen 
E4 riktad norrut mot Uppsala.  
 
Väster om sidan av E4 södergående, bygger man från en norrgående avfartsramp 118 och i sin 
tur en påfartsramp 117 som leder söderut, i riktning mot Stockholm. Ramp 116 leder till E4 
Uppsala och rampen 115 är en avfartsramp i riktning mot Rosersbergs södra industriområde. 
Den statliga ”väg 859” (Norrsundavägen) kommer därmed att ledas om västerut ungefär 
1000m enligt bilden nedan, och ansluts via cirkulationsplatsen till Skansvägen som i sin tur 
flyttas lite norrut. En gång- och cykelbana kommer även att anläggas och går parallellt med 
väg 859.   
 

 
Figur 7. CAD-ritning över trafikplatsen i Rosersberg med avfarts- och påfartsramper. Ritning från Trafikverket. 

 
4.4 Detaljplan 
I detaljplanen som Sigtuna kommun upprättat har man haft i åtanke att utöka verksamheten i 
området då Sigtuna kommun anser att det är ett gynnsamt läge.  
 
Det berörda området ligger söder om Rosersbergs villastad och marken som trafikplatsen 
avser att byggas om består i stort sett av odlad åkermark. Anslutningen leder österut mot 
Skansvägen, strax väster om Arlandabanan ligger Norrsundavägen, väg 859 som är planerad 
att flyttas om västerut.  
 
Närliggande området består av öppen mark, skogsområde samt österut ligger naturreservaten 
sjön Fysingen. Figur 8 nedan visar utseendet på den nya trafikplatsen i Rosersberg. 
Norrsundavägen som löper igenom två cirkulationsplatser är den nya vägen. Den gamla vägen 
finns även kvar på kartan men är helt borta idag. 
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Detaljplanen för verksamhet vid trafikplats Rosersberg upprättades 2009 och vann laga kraft. 
I planen har man planerat långsiktigt för framtida markexploatering i området. Trafikplatsen 
är en knutpunkt med närhet till Uppsala, Arlanda och Stockholm. Vilket medför att det 
passeras mängder med fordon och det finns planer på att etablera verksamsamhetsområdet 
med bensinstation, handel, kontor och olika former av servicefunktion.  
 
Detta kommer av som en slags synergi till det starkt växande industriområdet som 
fastighetsägaren Kilenkrysset har bidragit till. Även Sigtuna kommun ser positivt till 
förändringen och utvecklingen på området.  
 
 

 
Figur 8. Satellitbild över trafikplatsen i Rosersberg via Google map. 
 

4.5 Miljöpåverkan 
Ständigt växande och nytillkomna verksamheter som de olika logistikgrupperna (Posten, 
DHL etc.). Posten bygger ”Stockholm Nord Kombiterminalen” och kommer att bli Sveriges 
största postterminal och i industriområdet har medverkat, innebär det utvidgning av 
verksamhetsområdet och ändrade trafikförutsättningar.  
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Den planerade trafikplatsen ligger inom riksintressen, vilket menas att ett område, enstaka 
objekt eller plats ska skyddas och åtgärdas långsiktigt mot tänkbara skador som kan ske. Detta 
anses även viktigt inom nationell synpunkt. I Sigtunas fall avses kulturmiljö med två 
fornlämningar. En omdragning av Väg 859 innebär även att ett skogsområde med höga 
naturvärden ska avverkas. 
 
Omhändertagandet av dagvattnet från E4 har tidigare saknats innan den släpps ut i Verkaån. 
När trafikplatsen står klar kommer vägdagvattnet från trafikplatsen att tas om hand och 
behandlas via dagvattendamm och vägdike. Utsläppet från vägområdet till Verkaån kommer 
därmed att avlastas. På kartan i figur 9 visar det blåstreckade vattenskyddsområdet. 
 

 
Figur 9. Blåstreckade är vattenskyddsområdet. Bild från Geovetas rapport, "Anmälan om efterbehandling av 
förorenade områden". 
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4.6 Bygghandlig 
Bygghandlingen är den tekniska dokumentationen som togs fram under 2010. Den innehåller 
ritningar, tekniska beskrivningar, geoteknisk rapport, förteckningar, miljökrav etc. Vid 
framtagningen av de olika delarna till bygghandlingen har Trafikverket upphandlat en 
konsultgrupp bestående av Reinertsen, ÅF, Bjerking, Geosigma med flera.  
 
Bygghandlingen utgör del av förfrågningsunderlag och genomgår en upphandlingsprocess. 
Trafikverket tilldelade entreprenaden till Veidekke. Efter kontraktstecknande stämplades 
handlingen om till arbetshandling.  
 

4.7 Miljökrav för entreprenadens genomförande – MEG 
Denna handling ingår som en del av förfrågningsunderlaget. Här står det bland annat om att 
entreprenören, anlitade underentreprenör samt leverantör är skyldiga och ska se till att dessa 
regler och föreskrifter efterlevs. Vilka ansvarsområde som gäller finns även beskrivet vid 
byggarbetsplatsen när det gäller miljöarbetet. Även att de som utför arbetet ska ha rätt 
kompetens och att det är entreprenören som ansvarar för sina anställda. Miljöstörningar 
orsakas oftast av oaktsamhet eller brist på kunskap.  
 
Därmed står även entreprenören för utbildningen om det krävs en viss kompetens för 
uppdraget. Entreprenören upprättar även miljöplan som sedan ska godkännas av Trafikverket. 
En miljöplan innehåller följande dokument: nödlägesberedskapsplan, miljöriskanalys, 
avfallsplan och energiplan. 
 
MEG innehåller även krav på hur vatten från arbets- och etableringsområdet, spol- och 
regnvatten, processvatten och inläkande grundvatten omhändertas eller avledas. Man sätter 
även gränsvärdet när det gäller avledning av vatten till dike. Kontrollplan upprättas själva 
kontrollen utförs regelbundet för att uppfylla dessa krav. Tabell nedan hämtad från Handling 
9.2 Miljökrav för entreprenadens genomförande, ”MEG”. 
 
 

Ämne 
Alt 1. 

Gränsvärden för 
avledning direkt till dike 

Alt 2. 
Gränsvärden för avledning via 

översilningsyta till dike 
pH 7-8,5 7-8,5 
Olja (mätt som oljeindex) 0,5 mg/l 0,5 mg/l 
Suspenderade ämnen 110 mg/l 150 mg/l 
Totalkväve 5 mg/l 7,5 mg/l 
Zink 60 μg/l 60 μg/l 
Kadmium 0,3 μg/l 0,3 μg/l 
Koppar 9 μg/l 9 μg/l 
Bly 3 μg/l 3 μg/l 
Krom 15 μg/l 15 μg/l 
Nickel 30 μg/l 30 μg/l 
Tabell 1. Gränsvärden för avledning av vatten till dike. 
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5. Förekomst av naturlig arsenik 

5.1 Geologiska förutsättningar 
Berggrunden består av olika bergarter och som i sin tur är uppbyggda av mineral. Sura 
bergarter (kiselrika) innehåller förhållandevis få metaller och det är även den sortens 
berggrund som i Sverige består mest av. Basiska bergarter innehåller högre halter av järn, 
magnesium, kobolt, koppar, krom och nickel. Förekomsten av arsenik hänger generellt ihop 
med hur den kemiska sammansättningen av berggrunden varierar, med de ingående 
bergartens sammansättning av mineral.  
 

 
Figur 10. Morängeokemisk karta med As-halter (syralakade). Nationella tematiska kartan – arsenik. Sveriges 
geologiska undersökning (SGU). 
 
Arsenik förekommer naturligt i berggrunden som spårelement, och för jord- samt bergarter 
varierar halten mellan 1,0 - 40mg/kg. Jordskorpan innehåller i genomsnitt 1,5 – 2 mg/kg och 
för jord 6 mg/kg. Förekomsten i sura vulkaniska bergarter som t.ex. porfyrer är det måttlig, 
medan i sulfidmalmer och svartskiffrar är förekomsten desto större. Vid upptäckten av arsenik 
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är det även vanligt att man stöter på grundämnen som antimon och vismut. I samband med 
malmbrytningen kan man påträffa bland koppar-, bly och guldmalmer upp till 3 % arsenik.  
När ”Sveriges Geologiska Undersökning – SGU” utförde över 27000 moränprover runt om i 
landet med syfte att kartlägga stora delar av Sveriges enskilda grundämnens förekomst, dess 
spridningsmönster och orsaken därtill ger detta även svar på markgeokemins status.  
 
Arsenikhalten för moräner och sediment har man via proverna påvisat förhållandevis lågt över 
landet, dock har man i nordöstra delen av Sigtuna kommun påträffat i berggrunden relativt 
sett höga värden av arsenik. Detta förklarar den ovanligt förhöjda värden av arsenikhalten i 
moränen och genom att avläsa isens rörelseriktning (glaciärer och inlandsis) från nordost, 
tyder det på vart arsenik har fått sin härkomst (Andersson, et al., 2007). 
 

5.2 Allmänt om arsenik 
Grundämnet arsenik (As) tillhör halvmetall-gruppen (metalloid) och befinner sig i gränsen till 
metall och icke-metall, som egenskap avser dess ledningsförmåga av elektricitet och värme. 
Men till skillnad från metall leder den dåligt. Arsenik innehar atomnummer 33 och ingår 
tillsammans med kväve (N), fosfor (P), antimon (Sb) och vismut (Bi) i grupp 15 
(kvävegrupp), enligt periodiska systemet.  
 
Samtliga ovan nämnda grundämnena förekommer naturligt i jordskorpan. Till utseendet är 
metallisk arsenik stålgrå och består av metallglänsande kristaller och omges av fem 
valenselektroner i det yttersta skalet (Aastrup, et al., 2005).   
 

5.2.1 Arsenik i mark 
Hur arseniken förhåller sig till marken avgörs i geokemin, det vill säga oxidationsförhållanden 
och pH-värdet i marken. Främst kan man hitta arsenik bundet till marken (adsorberat) hos 
lermineral, metallhydroxider och organiskt material. Starkast adsorption får den via 
metallhydroxider då framförallt av, järn, aluminium och mangan. Järnhydroxider är den 
viktigaste som arseniken binder sig starkast till.  
 
Beroende på förutsättningen och storleken på omfattning av aluminiumhydroxider så kan 
dessa ha en betydande roll vid adsorption (Andersson, et al., 2007). Tabellen nedan kan man 
läsa att vid påträffande av naturligt förekommande arsenik kan den ha sitt maxvärde upp till 
778mg/kg i morän och 555mg/kg i humus här i Sverige.  
 
Halten Arsenik i jordar och sediment (mg/kg Torrskorpa) 
 Min Median Max 
Mark, världen  5  
Morän, Sverige 0,1 3,1 778 
Leror, Sverige 0,1 3,4 23 
Humus, Norden 0,2 10,7 555 
Ytjord, Europa 0,32 7,03 282 
Laterit, Australien < 0,5 3 170 
Bäcksediment, Europa < 1,0 6,00 10,2 
Mark, C-horisont <2mm, agua regia, kolahalvön < 0,1 0,5 30,7 

 
Tabell 2. Sverige geologiska undersökning, markgeokemiska kartan. 
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5.2.2 Lakbarhet och frigörelseprocess 
Förutom mänsklig påverkan vid gruvdrift, förbränning av fossila bränslen, 
impregneringsverksamhet etc. så finns det naturlig orsak till frigörelseprocess av arsenik 
under naturliga förhållanden. Arsenik (As) oxiderar vid fuktig luft och bildas om till den vita 
arseniktrioxiden, till skillnad från torr luft så är tillståndet stabilt. Alkaliska lösningar, icke-
oxiderade syror eller vatten så sker det ingen reaktion. Salpetersyra och varm koncentrerad 
svavelsyra kan däremot lösa upp, då arsenik (As) reagerar generellt med svavel.  
 
Två utlösande faktorer som är främsta orsaken till de lokala höga koncentrationerna av 
arsenik, geokemisk utlösningsmekanism och vattenomsättningen i akvifären. I de fallen då 
akvifären påverkas utgörs den geokemiska utlösaren ”adsorptions- och desorptionsreaktion” 
av arsenik från oxidmineral då främst från Fe-oxider. Hur snabbt spridningen sker beror på 
jordens vattengenomsläpplighet (permeabilitet). Upplösning av Fe-oxider sker i dagar eller 
veckor på översvämmade jordar. Som riktvärdet för arsenik, 10µg/l, krävs det alltså relativt 
sett liten andel arsenik från den fasta fasen, frigöras fritt från naturen och därmed orsaka 
allvarliga grundvattenproblem (Smedley & Kinniburgh, 2002).  
 

5.2.3 Arsenik och hälsopåverkan 
Det finns en viss biokemisk likhet med fosfor, vilket förklarar organismens upptagande av det 
giftiga grundämnet arsenik. Celler består av fosfor (P) och tar upp det ämnet för att bygga 
upp cellmembranet. Enligt periodiska systemet, i kvävegruppen har vi fosfor och sedan ämnet 
arsenik (As) strax efter. Det innebär att celler tar upp As av misstag då de karaktärsmässigt 
beter sig ganska likvärdiga biokemiskt (Smedley & Kinniburgh, 2002).  
 
Man skiljer på oorganisk- och organisk arsenik. Det senare, organiska träffar man på via mat 
som fisk eller kött och är redan ”behandlad” hos djuren. Detta gör att upptagandet av organisk 
As är mindre farligt. Oorganisk As är den farligare formen. Den finns bunden hos mineral 
som arsenikkis, cigaretter och vid utbrytning av olika metaller som guld, koppar, silver etc.  
 
När celler tar upp oorganisk As drabbas man av olika hudsjukdomar eller hudcancer. 
Riktvärdet för arsenik i dricksvattnet är enligt SGU 10 µg/l och är baserat på livstidsrisken för 
cancer, dvs. hur stor cancerrisken är om man exponeras för en viss halt av arsenik under hela 
sin livstid.  
 
Mark som är förorenad kan framförallt medföra att barn får i sig stora mängder arsenik ifall 
de får damm och jord i munnen. En näve jord motsvarar ca 10 g och kan leda till allvarlig 
arsenik förgiftning hos ett barn. Det beroende på jordens sammansättning och typ av 
arsenikförening. Riktvärden för arsenik i mark har man satt till 15 mg/kg jord. Om man 
utsätts för en hög dos arsenik kan man råka ut för en akut arsenik förgiftning. Det kan leda till 
att man får kraftiga diarréer, kräkningar och så småningom orsaka cirkulationssvikt. Ifall 
kroppen under en längre exponerats för högre doser av arsenik kommer kroppen öka 
toleransnivån och därmed blir sjukdomstiden mer långdragen. 
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6. Grundvattnets påverkan 

6.1 Grundvattnet 
Grundvattnet är det vatten som finns i den ”mättade zonen eller grundvattenzonen d.v.s. den 
del av marken där alla porer i sprickutrymmen är fyllda med vatten. De tolkade 
grundvattennivåerna och dess strömmar vid området kring Rosersberg kan vi se i figur 11. 
Bilden visar hur grundvattnet rör sig från högre områden till lägre grundvattennivåer på grund 
av landskapets utformning och inverkan. 
 

 
Figur 11. De tolkade grundvattennivåerna och dess strömmar. Bild från Geovetas rapport, "Anmälan om 
efterbehandling av förorenade områden". 
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6.2 Grundvattensänkning 
Det behövdes göra en grundvattensänkning vid Arlanda banan och vid den planerade 
vägbron som går under E4. Se det gröna ringarna i bilden nedan. 
 

 
Figur 12. Påverkansområde. Bild från Vecturas rapport "Naturligt höga arsenikhalter - Fallstudie Rosersberg". 
 
Det var en risk att sänka grundvattnet på grund av att en ökad hydraulisk gradient delvis fanns 
vid Arlandabanan, men även vid avfartsrampen från Uppsala samt påfartsrampen mot 
Stockholm. Trafikverket valde att göra en ansökan om resulterande vattendom och en 
tillståndsansökan lämnades in till miljödomstolen under hösten 2010. (referens Miljödomen 
med nummer M 4453-10) 
 
I ansökan om tillstånd yrkar Trafikverket tillstånd för avsänkning av grundvattennivån under 
byggskedet till lägst +3,2 meter och till lägst +3,8 meter när trafikplatsen är under drift. 
(referens Miljödomen med nummer M 4453-10) 
 
Enligt arbetshandlingen satte Veidekke upp en tätspont längs den östra sidan av Arlandabanan 
för att en eventuell inre erosion inte skulle påverka Arlandabanan. 
 
Under arbetsplansskedet utfördes hydrauliska tester i form av pumpning i två filterbrunnar 
samt så kallade slugtester i ett antal grundvattenrör. Men under bygghandlingsskedet valde 
Trafikverket att inte göra några ytterligare hydrauliska tester vid Rosersberg. 
 (Teknisk PM Geohydrologi, 2010, Handling 13.17, Trafikverket) 
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6.3 Hydrologiskt Avrinningsområde 
Vid trafikplatsen behövde Trafikverket bestämma hur vattendragets avrinningsområde såg ut 
och hur vattendelarna var uppdelade. Avrinningsområden kan gå i en eller flera riktningar då 
långtgående höjningar i landskapet bildar vattendelare som är gränsen mellan olika 
avrinningsområden.  
 
En vattendelare är så hög att vattnet inte kan passera över utan passerar genom olika 
avrinningsområden där landskapet tillåter. Naturliga gränser såsom berg i naturen och 
landskapet skiljer ett avrinningsområde från ett annat vilket också går att rita in på kartor 
genom att undersöka topografin. Vattendelare i naturen är både markytan och höjningar i 
landskapet vilka skapar naturliga avrinningsområden från sjöar och vattendrag. Det finns 
möjligheter att se ett vattendrags specifika avrinningspunkt där all avrinning från ett 
vattendrag har gemensamt utlopp. 
 
Trafikplatsen i Rosersberg har två nord-sydliga vattendelare som löper parallellt med väg E4 
från Arlanda Stad och söderut. I öster begränsas tillrinningsområdet av Fysingen och i söder 
av Verkaån. 
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7. Produktion 

7.1 Schaktarbete 
I samband med tidigare undersökningar i arbetsplanskedet har fem provgropar grävts i 
området. Det för att undersöka markförhållanden på platsen då geologin i området är väldigt 
varierande. Vid provgropsgrävningarna noterades att vissa gropar vara stabila och torra men 
andra gropar hade noterande inströmmande grundvatten. Vilket bidrog till att vissa 
provgropars väggar kalvade sönder vid ett ökat schaktdjup. Provgroparnas olika karaktär 
stärker ytterligare bilden av de geohydrologiska förutsättningarna inom området. Referens 
(Trafikverket Teknisk PM Geohydrologi 2010-09-27 handling 13.17) 
 
När väl schaktningsarbetet skulle påbörjas vid trafikplats Rosersberg för den nya trafikplatsen 
var det viktigt att de som arbetade där var informerade om riskerna och vilka 
riskförebyggande åtgärder som fanns till hands. ”I medeltal inträffar ett till två dödsfall per år 
enbart på grund av ras i öppna schakt” (Sveriges byggindustrier) oftast beror olycksfallen på 
grund av felbedömningar av jordarterna eller att andra förutsättningar har ändrats under 
arbetets gång.  
 
Men kort efter att produktionen kommit igång påträffade man naturlig arsenik och 
förutsättningarna ändrades för framdriften av projektet. Trafikverket lämnade in en anmälan 
till Sigtuna kommun om efterbehandling av förorenade områden till Sigtuna kommun Miljö 
och Hälsa. 
 

7.2 Påträffande av arsenik under produktion 
Vår handledare som även är projektledare över den nybyggda trafikplatsen i Rosersberg, 
minns att hon fick ett brådskande samtal kring vid midsommar om att man hade funnit 
arsenik. Det var i samband med en pågående provtagning vid vägslänten som man fann 
oroväckande höga halter arsenik på plats då mätprovet togs, varningen kom från geokonsulten 
Geoveta.  
 
Geoveta var anlitade av utförandeentreprenören Veidekke att utföra portrycks- och 
vibrationsmätningar samt jordproven på vägslänterna vid E4. Då Geoveta fanns på plats var 
det lämpligt att låta dem ta fram underlag till en anmälan. Arbetsplatsen stängdes mellan v.30-
31 och man hade önskemål om att handläggningen av anmälan skulle ske under den tiden. 
Bergsprover togs på hösten 2011 och när man fick testresultaten i december samma år var det 
framförallt i ramp 118 (se figur 7 för ramp 118) som visade tecken på förekomst av arsenik. 
Halterna visar sig variera kring 66,1 - 79,4µg/l. Som en jämförelse är gränsvärdet för 
dricksvattnet 10µg/l inom EU för arsenik.  
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Figur 13. Mark och vattenprover tagna i Rosersberg trafikplats. Bild från Veidekke. 
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7.2.1 Mötet mellan Trafikverket och Sigtuna kommun 
Första mötet med Sigtuna kommun, Miljö och hälsoskyddskontoret (MHK) hölls den 18:e juli 
2011, enligt diarium vi fått från Sigtuna kommun, MHK. På mötet närvarade Trafikverkets 
projektledare, en representant från Veidekke för TPL i Rosersberg och handläggaren från 
kommunen (MHK). Mötet handlade om ”anmälan om efterbehandling” som Trafikverket 
avser att göra den 11:a juli 2011. Kommunen (MHK) påpekade att riskbedömningar med 
hänsyn till grundvattensänkningar önskas ingå i anmälan.  
 
Även riskbedömning som gäller vid sprängningsarbeten då risken vid sprickbildningen som 
sker kan orsaka spridningar av föroreningen. Kommunen önskar att få en beskrivning på 
miljökontrollen som utförs, och följas upp då det kan finnas risk för läckage ut till 
omgivningen. En skyddsåtgärd i syfte att förhindra spridningen av föroreningen behöver 
redogöras.  
 
En beskrivning på hur man väljer att avgränsa det drabbade förorenade området. Hur 
miljökontrollen sker efter saneringsåtgärden som tillämpats och om saneringen har fått den 
effekten man önskat sig. I mötet tog man även upp om det var möjligt att återanvända de 
förorenade massorna man har schaktat, klassade som över ”KM” men under ”MKM” inom 
det avsedda området och ej använda kring skyddsområde för vattentäkt. Man nämner även om 
de ovan nämnda massor kan återanvändas som släntbeklädnad.  

7.2.2 Anmälan till Sigtuna kommun 
22:a juli inkom Trafikverket med en anmälan till Sigtuna kommun om efterbehandling av 
förorenade områden, jord och grundvatten. Fastigheten som berörs innehar beteckningen, 
Vallstanäs 2:17.  
 
Föroreningens omfattning redovisas under och är taget från dokumentet ”Anmälan om 
efterbehandling av förorenade områden” 
 
”Halter som överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig mark (MKM) har 
påträffats avseende arsenik. Dessa massor kräver särskilt omhändertagande. 
 
Barium, kobolt, nickel, bly samt PAH-M, PAH-H och alifiater >C16-C35 förekommer i halter 
som överskrider riktvärdet för känslig mark (KM) och underskrider riktvärdet för mindre 
känslig mark (MKM).  
 
Uppskattade mängder, se nedan, utgår från avgränsningen; sidled släntkrön resp. schakt, 
djupled som mest schaktbotten.  
 
Förekomst av arsenik finns längs avfartsrampen från Uppsala (ramp 118) och 
anslutningsvägen mellan väg 859 och E4 (ramp 114). Uppskattningsvis är det ca 12500 m3 
som är < 25 (MKM) och ca 4400 m3 > 25. 
 
Förekomsten av barium, nickel och bly samt krom förekommer längs påfartsrampen mot 
Stockholm (ramp 117). Uppskattningsvis rör det sig om ca 6000 m3.” 
 
I anmälningen påpekar man även på att områden kan förekomma naturligt höga värden av 
arsenik, främst i områden norr om Mälaren. Vad som även framgår i markgeokemiska kartan 
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som SGU har tagit fram är att området i Sigtuna kommun är det ett känt problem i 
berggrunden, moränen och grundvatten med höga halter av arsenik. Att det kan inneha halter 
över MKM, och förekommer naturligt i Rosersberg är alltså inte helt omöjligt.  
 

7.2.3 Masshantering från mark 
I anmälan har Trafikverket yttrat sig att schakta och deponera andelen som överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärden, mindre känslig mark MKM > 25mg/kg. Skulle 
föroreningen visa sig vara djupare än två meter bör man sanera så långt som det behövs dock 
inte längre än till schaktbotten. Sanering under schaktbotten bedöms då som inte nödvändigt 
då man räknar på att människor och djur inte kommer att vistas länge nog på den nya 
trafikplatsen.  
 
För att sortera och dela in massorna rätt vid schaktandet, användes XRF-metoden 
(röntgenfluorescensdetektor) som är ett snabb (på att ge mätvärden), pålitligt och 
kostnadseffektiv fältinstrument för metaller. Trafikverket kommer även att komplettera XRF 
med analyser på ett ackrediterat laboratorium där man önskar att få snabbt besked 
(expressanalys) på tagna jordprover. De massorna innehållande föroreningshalter i nivå med 
”känslig mark”, KM (>10 mg/kg) kommer att återanvänds i byggområdet alternativt i 
Rosersbergs industriområde. 
 
När det kommer till massorna som innehåller halter över riktvärdet för MKM har man gjort 
upp på olika alternativ som man finner lämpligt. Man anser att det första alternativet är att 
föredra.  Även taget från samma dokument ”Anmälan om efterbehandling av förorenade 
områden”. 
 
 
 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Massor 
 > MKM 

(>25 mg/kg) 

Hanteras inom 
arbetsplatsområdet 
under förutsättning att 
spridning genom 
urlakning förebyggs. 
Detta kan ske genom 
avtätning och 
säkerställande av 
godkända förhållanden 
avseende pH och 
redoxpotential. 

Hanteras inom 
arbetsplatsområdet 
utanför skyddsområdet 
för grundvatten, under 
förutsättning att 
spridning genom 
urlakning förebyggs. Vi 
planerar att göra det 
genom avtätning och 
säkerställande av 
godkända förhållanden 
avseende pH och 
redoxpotential. 

Borttransporteras till 
en godkänd 
mottagningsanläggning 
(Högbytorp) av 
godkänd transportör.  

Tabell 3. De tre alternativen som Trafikverket hade vid påträffande av naturlig arsenik. 
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7.2.4 Hantering av grundvatten 
De utförda provtagningen visar föroreningar innehållandes petroleumkolväten och olika 
metaller. Man planerar att utföra avsänkningen inför ett brobygge med hjälp av pumpning och 
kommer att starta i den brunnen med högsta föroreningshalter i syfte att minska risken för 
spridningen till större delar av grundvattenområdet. Vattnet som man har pumpat upp 
kommer att renas innan utsläppet till recipient. Vid anmälningstillfället var det osäkert på 
vilken reningsteknik som kommer att tillämpas, men olika alternativa förslag enligt nedan är 
tänkt. 
 
 

Alternativ 1 Alternativ 2 
Rening kan ske genom att arseniken fälls ut 
med hjälp av saltbildande ämnen i 
reningsanläggningen och sedimenterar. 
Sedimentet ska därefter transporteras bort till 
godkänd mottagningsanläggning av godkänd 
transportör.   
 

Olika filtertekniker så som jonbytesteknik, 
omvänd osmos och adsorption. 

Tabell 4. De två alternativa sätt för hantering av grundvattnet. 
 
För att göra en uppföljning och kontrollera föroreningshalten i grundvattnet kommer man att 
placera ut ett antal miljörör av polyeten enligt kartan under. Rören är märkta med 
bokstäverna, A-M. Dessa miljörör är utplacerade med spridning inom 
byggarbetsplatsområdet. Som riktvärde har man utgått från Naturvårdsverkets acceptabla 
arsenikhalt som gäller för dricksvatten, 10 µg/l. På de resultaten som Sigtuna kommun 
erhållet vid utförandet av grundvattenkontroll med datumstämpel, 2011-09-13, visas det vid 
endast två av dem rören som överskrider riktvärdet, 12 respektive 22µg/l vilket kan anses som 
en lättnad med tanke på omständigheterna.  



26 
 

 
Figur 14. Karta över grundvattenrörsplacering A-M. Bild från Miljö och hälsoskyddskontoret, Sigtuna kommun. 
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7.2.5 Beslutsprocessen mellan Trafikverket – Sigtuna kommun 
Enligt diariet från Sigtuna kommun har man dokumenterat och antecknat kommunikationen 
med Trafikverket (TRV). Och följande händelseförlopp har skett i kronologisk ordning: 
 

 
 

Datum Ärende Anteckning 
2011-06-22 Information om fynd av tjärhaltig asfalt Högt PAH-värde 
2011-06-29 Meddelande om markföroreningar Påträffande av arsenik 
2011-06-29 Svar till Trafikverket från MHK Inkom med anmälningsblankett 

2011-07-15 Telefonsamtal från Trafikverket - önskar boka 
möte Arbetsplatsen stängt v.30-31 

2011-07-18 Möte med Trafikverket och Veidekke TRV ska inkomma med en anmälan om 
efterbehandling (As) 

2011-07-22 Anmälan om efterbehandling Se rubrikerna 7.2.3 och 7.2.4 

2011-07-26 Telefonsamtal till Naturvårdsverket (NVV) 
Personen i fråga som ska svara på frågor 
om TRV:s efterbehandling av förorenad 
mark är tillgänglig 8:e aug.  

2011-07-27 
Begäran om yttrande till 5 olika ställen skickad 
med A-post gällande efterbehandling av 
förorenad mark 

Wallstanäs AB 
Norrvatten 
SGU 
Länsstyrelsen 
Kommunekolog 

2011-08-09 Yttrande från Norrvatten 

 
Masshantering från mark: 
Norrvatten meddelar härmed att om de 
förorenade massorna ej flyttas från 
aktuellt område och saneras på en 
mottagningsanläggning enligt alt.3 
(utredning utförd av Geoveta) begärs att 
alt.2, sanering utanför 
vattenskyddsområdet, utförs för att 
minimera risken av ytterligare 
grundvattenförorening. 
 
Hantering av grundvatten: 
Norrvattens vattentäkt är mycket viktigt 
som dricksvattenreserv och det är av 
största vikt att saneringsarbetet av 
grundvattnet utförs med stor försiktighet 
så att befintliga föroreningar ej sprids 
och att ej nya föroreningar tillkommer. 
 

2011-08-11 Yttrande från Stadsbyggnadskontoret  

2011-08-17 Begäran om förlängd yttrandetid från 
Länsstyrelsen  

2011-08-17 Begäran om förlängd yttrandetid från SGU  
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2011-09-06 Yttrande från Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) 

SGU anser att det är tveksamt om det är 
miljömässigt motiverat att vidta en 
efterbehandlingsåtgärd i detta 
fall, då arsenikhalterna inte är en 
förorening från verksamhet utan en 
naturlig förekomst som sannolikt skulle 
vara acceptabel vid platsspecifika 
riktvärden. SGU menar att detta istället 
är en arbetsmiljöfråga vid hanteringen av 
massorna. 

2011-09-23 Komplettering av anmälan Se avsnitt 7.2.6 
2011-09-27 Beslut om klassning och hantering av massor Se avsnitt 7.2.7 
2011-09-27 Expediering av beslut §573  

2011-09-30 Telefonsamtal om 2 uppgrävda tunnor med 
bitumen och olja 

Grävning på platsen stoppad, prover 
tagna för analys, troligen från tidigare 
asfaltverk. Gissar att det är olja & 
bitumen då det delvis är betydligt 
mjukare, på gränsen till rinnande. 
Bitumen i rumstemp är hård. 
Tunnorna är inslagna och tejpade med 
plast och adsorb-filt. 
Analyssvar väntas 2011-10-03. 

2011-10-04 Mail med analyssvar från Vectura, 
byggledningen. 

Provsvaren från provtagningen i 
Rosersberg av oljan, vi har beställt 
container från Ragnsells för transport av 
”oljan” och massor innehållande olja. 

2011-10-04 Mail med grundvattenanalyser från TRV 

Resultaten från vattenprovtagningen som 
är utförd i miljörören. De är 
utvärderade mot Trafikverkets riktvärden 
för utgående byggdagvatten samt i en 
egen flik utvärderat mot 
dricksvattenkriterierna. 

2011-10-19 Komplettering av anmälan om massor under 
grundvattennivån Se avsnitt 7.2.8 

2011-12-06 PM Framtagande av riktvärde för arsenik 
Förslag till riktvärde för arsenik som 
bygger på att Verkaån skyddas från 
påverkan.  

2011-12-22 Beslut om ändring om schaktning under 
grundvattenyta Se avsnitt 7.2.9 

2011-12-23 Expediering  
2012-02-20 Förslag till hantering av sprängsten och bergkross Se avsnitt 7.2.10 

2012-02-23 Yttrande från Norrvatten förslag till hantering 
sprängsten m  

2012-03-20 Beslut enligt föreskrifter för Ströms vattentäkt Se avsnitt 7.2.11 
2012-03-22 Expediering §131  

2012-10-03 Stenkolstjära i asfaltsmassor 

Återanvändningen av tjärhaltiga 
beläggningsmassor inom 
vattenskyddsområdet endas ska ske där 
hanteringen av arsenikhaltigt berg. Det 
vill säga där det kommer att finnas täta 
vägslänter och materialet kommer att 
ligga klart över grundvattenytan. 
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7.2.6 Komplettering av anmälan 
I vissa provpunkter överskrider det enlig Naturvårdsverkets riktvärde över för mindre känslig 
mark (MKM) och syftet är att göra en komplettering till anmälan (se avsnitt 7.3.3) till 
kommunen. Följande är en beskrivning på kompletteringsuppgifter. Nya provtagningar har 
genomförts i jord och grundvattnet som skedde tillsammans med schaktarbetet. Trafikverket 
avser att schakta massorna över grundvattenytan samt är i behov av en omlastningsyta. 
Anledningen till en omlastningsyta är att omlasta massorna och dela in i olika 
föroreningsgrad.  
 
Ett område planerades mellan ramp 118 och Arlandabanan (utanför skyddsområde för 
vattentäkt) att ha som omlastningsyta ca 1600m2. Med en fiberduk placerad i botten och sedan 
400mm kross. Massorna som läggs över natten täcks för att minska spridningen. Med denna 
lösning blir det minimalt med lakvattenbildning och kommer att infiltreras i marken. 
 
Rena jordmassor kommer beroende på kvalitet att transporteras till markägaren eller 
återanvändas till vägbygget. Massor med föroreningshalt mellan KM - MKM deponeras 
förslagsvis till Brännbacken i Åkersberga. Massorna > MKM deponeras i Högbytorp i Bro. 
 
Ramperna som berörs av kompletteringen är följande: 
 

• Avfartsrampen 115 från Stockholm 
• Påfartsrampen 116 mot Uppsala 
• Påfartsrampen 117 mot Stockholm 
• Avfartsrampen 118 från Uppsala 
• Anslutningsväg mellan väg 859 och ramp114 

 

7.2.7 Beslut om klassning och hantering av massor 
Massorna som ligger ovanför grundvattenytan får tas om hand men inte massorna som ligger 
under grundvattenytan då föroreningshalten är oklart. I övrigt godkänner Sigtuna kommun, 
Trafikverkets förslag på hur jordmassorna ska hanteras och anser även att de skyddsåtgärder 
som Trafikverket vill utföra för att minska risker för utsläpp till luft, mark och vatten är 
skäligt. Dessutom anser MHK att verksamheten befinner sig tillräckligt långt avstånd för att 
orsaka störningar för de närboende.  
 
Dock vill man påminna om att verksamhetsutövaren fortsätter att genomföra miljökontroller 
så att risken för människors hälsa inte äventyras.  
Nedan är taget från Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut om att förelägga Trafikverket och 
följande försiktighetsmått ska eftersträvas: 
 

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med inkommen anmälan samt vad som i övrigt 
framkommit i ärendet.  

 
2. Detta beslut omfattar enbart de massor som ligger ovanför grundvattenytan innan 

uppgrävning. 
 

3. Provtagning av massorna ska ske enligt vad som beskrivits i kompletteringen med dels 
XRF och dels laboratorieanalys.  

 



30 
 

4. Massor med en föroreningshalt över MKM ska bortforslas till deponin Högbytorp i 
Bro. 

 
5. Massor med en föroreningshalt mellan KM - MKM ska bortforslas till deponin 

Brännbacken i Åkersberga.  
 

6. Plats för omlastning av massor iordningställs vid ytan öster om norra delen av väg 859 
och väster om befintlig väg 859. 

 
7. Platsen för omlastning skall förses med geotextill i botten som överlagras med kross. 

 
8. Massor som lämnas på omlastningsytan över natten eller längre ska täckas med 

vattentät duk för att förebygga lakning.  
 

9. Om ändringar i verksamheten ska göras som inte överensstämmer med uppgifter och 
åtaganden i ingiven anmälan (inkl. bilagor och komplettering) ska förnyad anmälan 
göras till miljö- och hälsoskyddskontoret. 

 

7.2.8 Komplettering av anmälan om massor under grundvattennivån 
Ytterligare kompletterande anmälan behövde göras men denna gång med avseende på 
hantering av massor som ska schaktas under grundvattenytan och pumpning av grundvatten 
för att schakta i torrhet. Här redogörs den provisoriska vattenhanteringen och utförandet. 
Även påtala riskerna med arbeten samt skyddsåtgärder som kommer att vidtas.  
 
Nya provtagningar är genomförda i jord och grundvatten under sensommaren och höst. 
Redogörandet av arsenikhalter över MKM i fyllningsjord men även i naturliga jordar främst i 
morän. Arsenikhalter i vattnet visar sig inte vara så höga, jämfört med tidigare prov som 
visades 530 µg/l och nu visar 22 µg/l (riktvärdet i dricksvatten är 10 µg/l enligt NVV).  
 
Schaktningsarbetet kommer att bestå av jord- och bergschakt med avsikt att göra plats åt en 
vägkonstruktion. Risken finns att överskottsmassorna kan innehålla förhöjda halter metaller 
främst arsenik. Schaktningen vid ramp 118 är genomförd i massor över grundvattenytan. För 
kontrollmätning av massorna har man tillämpat XRF-mätningen ute i fält och även dagligen 
tagit provanalyser via laboratorium.  
 
Nya schaktningsaktiviteter behöver genomföras men denna gång under grundvattenytan. 
Detta gäller östra sidan om E4 och VA-schakterna för ramperna 114,115 och 116. Detta 
medför att inför och under schaktarbetet är man i behov av lokala grundvattensänkningar. Här 
anser Trafikverket att tillvägagångssättet för schaktning och kontroll kommer att ske som med 
massorna över grundvattenytan, och tillämpas även för massorna under grundvattenytan. Vid 
påträffande av höga halter arsenik kommer man att genomföra som tidigare, riktvärdena över 
KM och MKM bortförs till en godkänd anläggning för behandling. Massorna som grävs upp 
körs bort och beroende på föroreningshalten, till en lämplig mottagningsanläggning.  
 
Pumpning av grundvatten behövs för att sänka grundvattennivån lokalt för att underlätta kring 
arbetet vid konstruktioner som är tänkt att anläggas under grundvattennivån. Även önskemål 
om att få grundvattensänkningen under hela entreprenadtiden. Provtagningarna på 
grundvattnet visar sig innehålla höga halter av arsenik. Utpumpat grundvatten från brunnar, 
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leds in i två seriekopplade tankar om 10m3 för sedimentation, släpps sedan ut i recipientdike 
längs med E4 och kommer i sin tur att ledas bort till Verkaån. Man genomför kontroller för 
vattenkvaliteten både inkommande och utgående vatten och utförandet sker via 
entreprenörens godkända egenkontrollprogram enligt nedan. 
 

• Skötsel och dokumentation av sediment i tankarna. 
 

• Provtagning och kontroll av utgående vatten med snabbanalys av suspension och 
totalkväve. Provtagningen ska kompletteras med metallanalyser. 

 
 

• Provtagningar av Verkaåns vatten uppströms och nedströms dikets utlopp.  
 
I det fall vattnet inte klarar av riktvärden för utsläpp till dike kommer följande åtgärder att 
vidtas: 
 

• Kontroll av sedimentmängder i tankarna 
 

• Ny provtagning för att se om halterna kvarstår 
 

• Om halterna kvarstår efter förnyad provtagning stoppas pumpningen tillfälligt eller 
vatten omhändertas för ytterligare behandling (t ex luftning eller rening i filter).  

 
Utöver så kommer ett nytt anpassad riktvärdet för vatten med arsenik till diket. Enligt 
Naturvårdsverket gäller 10 µg/l för dricksvattnet och därför är det nödvändigt att beräkna om 
ett mer lämpad riktvärde för utsläpp till diket. 2011-12-06 har man skickat in dokumentet 
”PM Framtagande av riktvärde för arsenik”. 
 

7.2.8.1 Permanent vattenhantering 
Till slut valdes denna metod som permanenta vattenhantering och är det slutliga 
genomförandet (jämför den provisoriska lösningen i 7.2.8). I figur 13 kan vi se en förtydande 
bild på hur täta duken är lagd och hur dagvattnet leds bort i dräneringsledningen. 
Dräneringsledningen leder bort dagvattnet till sedimentationsdammen som ligger på den östra 
sidan om E4 som också tillhör Trafikverket.  
 
Sedimentationsdammarna samlar upp olja och andra föroreningar där de avskiljs men även 
delar av grundvattnet samlas här. Föroreningarna sedimenteras ut innan vattnet pumpas vidare 
i tryckledningar till ett dike och vidare ut i Verkaån som samlar upp dagvattnet och 
grundvattnet. 
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Figur 13. Bortledning av dagvatten. Trafikverket. 
 
 
Från att grundvattnet och dagvattnet samlas upp vid sedimentationsdammen kommer vattnet 
att naturligt luftas på sin väg och lakas ut då vattnet rinner vidare ner till Verkaån. Luftning 
påverkar arsenikhalten som finns i vattnet positivt och sänker dess värde. 
 
Trafikverket tar återkommande vattenprover vid Verkaån med avseende på arsenikhalten 
cirka en gång per månad sedan hösten 2011. Resultat på halterna under 2013 kan ses i 
diagrammet nedan. Trafikverkets mål är att inte försämra kvalitén på vattnet i Verkaån. Utan 
att stabilisera arsenikhalterna i Verkaån till dess medelhalt som är 0,67 μg/l.  
Naturvårdsverkets haltkriterier för ytvatten är 0,3 μg/l enligt Vecturas fallstudie ”Naturligt 
höga arsenikhalter” om Rosersberg. 
 

 
Figur 14. Arsenikhalter i uppströms och nedströms. Trafikverket. 
 
Då Trafikverket önskade att få återanvända förorenade massor i så stor omfattning som 
möjligt, valde de att förlänga den täta duken som normalt ska skydda grundvattentäkten vid en 
eventuell farlig godsolycka. Förläggningen av den täta duken innebar att man ville täcka in 
berget för att dagvattnet inte skulle laka ut arseniken som var beläget i berget.  
 
Skissen visar hur arsenikberg kapslades in som förstärkning under E4. Mer ingående på hur 
hanteringen och provtagningarna gick till hänvisar vi till examensarbetet ”Påträffande av 
naturlig arsenik i produktion och dess hantering”. 
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Figur 15. Inkapsling av arsenikberg. Bild från Trafikverket. 
 

7.2.9 Beslut om ändring om schaktning under grundvattenyta 
Nu har Trafikverket fått klartecken att ta hand om massorna vad gäller över och under 
grundvattenytan. Massor som ligger ovanför eller under grundvattenytan får tas om hand. 
Förväntade halter av arsenik och ändrat riktvärde i Verkaån finns beskrivet i ”PM E4 Tpl 
Rosersberg, Framtagande av riktvärde för arsenik vid utsläpp till Verkaån via 
dagvattendike”. Masshanteringen sker precis om på samma sätt som innan, körs bort till 
deponi. 
 
Nedan är taget från Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut om att förelägga Trafikverket och 
följande försiktighetsmått ska eftersträvas: 
 

1. Detta beslut ersätter tidigare fattat delegationsbeslut § 573 2011-1005.  
(Se avsnitt 4.2.7, gäller ändrat beslut om massorna som inte fick tas om hand om de ligger i 
grundvattenytan). 
 

2. Detta beslut omfattar massor som ligger över och under grundvattenytan innan 
uppgrävning. 

 
3. Arsenik i bortlett dag- eller grundvatten får inte överstiga sådana koncentrationer 

och flöden så att halten i vatten nedströms utsläppspunkt i Verkaån överstiger 1,7 
mikrogram per liter. Särskild försiktighet med utsläpp ska iakttas vid låga flöden i 
Verkaån.   

 
4. Kontroll av halter ska ske uppströms och nedströms från utsläppspunkt vid behov 

dock minst månadsvis och fram till slutet av byggskedet. Vid sammanhängande 
perioder (två veckor) utan utflöde från arbetsområdet behöver provtagning inte 
ske. 

 
5. Provtagning av massorna ska ske enligt vad som beskrivits i kompletteringen med 

dels XRF och dels laboratorieanalys. 
 

6. Massor med en föroreningshalt över MKM ska bortforslas till deponin Högbytorp 
i Bro. 
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7. Massor med en föroreningshalt mellan KM - MKM ska bortforslas till deponin 

Brännbacken i Åkersberga. 
 

8. Plats för omlastning av massor iordningställs vid ytan öster om norra delen av väg 
859 och väster om befintlig väg 859. 

 
9. Platsen för omlastning skall förses med geotextil i botten som överlagras med 

kross. 
 

10. Massor som lämnas på omlastningsytan över natten eller längre ska täckas med 
vattentät duk för att förebygga lakning. 

 
11. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med inkommen anmälan samt vad som i 

övrigt framkommit i ärendet. 
 

12. Om ändringar i verksamheten ska göras som inte överensstämmer med uppgifter 
och åtaganden i ingiven anmälan (inkl. bilagor och komplettering) ska förnyad 
anmälan göras till miljö- och hälsoskyddskontoret. 

 
7.2.10 Förslag till hantering av sprängsten och bergkross 
Sprängstensmassor och till en viss del av de genomförda grundvattenproven innehåller 
förhöjda halter av arsenik. Östra sidan om E4 VA-schakterna för ramperna 114, 115 och 116 
önskar man att få påbörja schaktningen och att man befarar att schaktmassorna kan innehålla 
höga värden av arsenik.  
 
Man har förberett ett förslag hur sprängstensmassorna från schaktningsarbetet ska handskas 
innehållande höga värden av arsenik vid påträffande. I en rapport utförd av Vectura 2011 
finns det risk att påträffa förhöjda halter arsenik i morän, grus, sand och i fyllningsjord. I lera 
har man bedömt som mindre farligt då de innehåller låga halter. De mätvärdena som toppar 
när det gäller arsenikhalt hittades framförallt i siltigmorän vid 3 till 4 meters djup, näst högsta 
värdena fanns i silt på 1,7 – 1,9 meters djup.  
 
 
Man har gjort upp delningen av djupnivåer i olika skikt < 1m, 1-2m samt > 2m enligt tabellen 
under som visar arsenikhalter tagna av Geoveta och Vectura 2011.  
 

Djup Medelhalt mg/kg Antal data 

0-1m 11,8 13 

1-2 m 20,6 7 

>2 m 19,8 9 

Tabell 5. Uppdelning i olika skikt med arsenikhalter. 
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Det var även i det här skedet som Trafikverket drog slutsatsen att det är naturligt 
förekommande arsenik och inte mänsklig påverkan (bekämpningsmedel, impregnering eller 
gammal gruvdrift). Detta framgick via lakförsök på sprängstensmassorna i ramp 118 (119 
µg/l) och ramp 116 (93 µg/l) vid ett förhållande mellan vätska och fast fas. Naturvårdsverket 
(NVV) har 75 µg/l som riktvärde för ytvatten.  
 
Sprängstensmassorna från bergschakterna är planerad att återanvändas på plats, inom samma 
område och kommer inte att tillföra mer av förorenat material. På så sätt sparar man resurser 
utan att påverka miljön negativt. 
 
Risken med påverkan av arsenik i miljön är vattnet och växternas upptagande av näring. 
Följande har Trafikverket punktera upp för att säkerställa att dessa spridnings- och 
exponeringsvägar inte sker: 
 

• Sprängsten/bergkross med höga arsenikhalter alltid placeras ovanför den naturliga 
grundvattennivån. Detta innebär också att lufttillträde till materialet underifrån skall 
eftersträvas.  

 
• Sprängsten/bergkross med höga arsenikhalter placeras i skyddade vägsslänter.  

För att minska risken för utlakning till vatten och samtidigt minska risken för oavsiktligt intag 
av material samt upptag via damm avser man att: 

• Nedkrossning av materialet undviks i görligaste mån. 
 
• Geotextil klass IV eller V läggs mellan mark och sprängsten/bergkross. Geotextilen 

innebär skydd mot erosion av den finkorniga fraktion som finns i små mängder i 
materialet. 

Trafikverket avser även att dokumentera de sträckorna som har fyllts med sprängstensmassor 
eller bergmaterial innehållande arsenik, och risken är ett faktum, när den nybyggda vägen når 
slutet av sin livslängd, i framtiden vill återanvända det underliggande materialet, ska man ha 
kännedom om miljöpåverkan som massorna kan medföra. För dokumentation behöver man ta 
nya prover och analysera massan. Då det finns risk för att arsenik kan lakas ut vid kontakt 
med vatten, kommer man att utföra lakförsök, och man väntar på en totalanalys av materialet 
att genomföras. Provtagningen sker längs med vägen, förslagsvis var 20:e meter för 
fastfastanalys och lakförsök på vartannat prov. 
 
 
Enligt Naturvårdsverkets riktvärde för KM och MKM anser man inte som rättvis för 
sprängsten/bergkross. Det som man har utgått ifrån under entreprenadtiden är riktvärdet för 
jord, KM (10 mg/kg) och MKM (25 mg/kg). Då det inte riktigt stämmer överens om de 
massorna från sprängningen och bergskross önskar man att få ange ett nytt riktvärde som ska 
gälla, och att man inte behöver visa lika stor hänsyn till massorna när det gäller arsenik som 
för jord.  
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Kontakttiden med sprängstensmassorna och bergskrossen är avsevärt mycket kortare än för 
jord. Förslag om att använda sprängsten och bergskross som fyllningsmassa, förstärknings-
lager och bärlager. Man kommer att behöva göra en registrering av totalhalter. Riktvärdet 
baserat på resonemanget ovan förslås till 100 mg/kg för arsenik och ska inte orsaka 
akutförgiftning.   
 

 Provtagning Riktvärde 
Väg med täta 
diken/slänter 

Totalhalt, var 20:e meter 
eller motsvarande 

Endast dokumentation 

Väg utan täta 
diken/slänter 

Totalhalt, var 20:e meter 
eller motsvarande 

100 mg/kg 

Tabell 6. Kontroll av sprängstensmassor vid byggnation i Rosersberg. 
 

7.2.11 Beslut enligt föreskrifter för Ströms vattentäkt 
Angående beslutet vad gäller schaktning och återanvändningen av sprängstensmassorna samt 
bergskross med naturligt förhöjda arsenikhalter har Trafikverket fått tillstånd för det som sker 
inom yttre skyddszon för Ströms vattentäkt (Norrvatten). Miljö och hälsoskyddskontoret 
önskar även att massorna med höga värden av arsenik, placeras ovanför högsta naturliga 
grundvattennivån samt under tätskikt eller vägbanan.  
 
Olika yttrande som Sigtuna kommun kommit i kontakt med: 

”Norrvatten har tillstyrkt anmälan med de föreslagna försiktighetsmåtten 
och ett påpekande att det behövs grundvattenprover innan åtgärden.”  

”Stadsbyggnadskontoret anser att det bästa för Verkaån och grundvattnets 
kvalité är bortforsling av samtliga massor med förhöjda halter.” 

 
Sigtuna kommun, Miljö och hälsoskyddskontoret gör bedömningen: 
 
”Tätskikt i diken har varit en utgångspunkt i arbetsplanen för att hantera risker vid drift. 
Tätskiktet och vägbanan tar bort kontakten mellan vatten och massor och gör så att arseniken 
inte kan röra sig till grund- eller ytvatten. Av samma skäl läggs massor med högre halter 
arsenik ovanför högsta naturliga grundvattennivån, för att ta bort kontakten med vatten.       
 
Massorna kommer att prövas och grundvattenhalten kontrolleras innan och efter åtgärden. 
En bortforsling av samtliga massor med förhöjda halter är ett alternativ som ger liten risk för 
påverkan på vatten. Men det innebär även luftpåverkan från transporter och en 
resursförbrukning i drivmedel samt massor från en täkt. Både vattenkvalité och 
resurshushållning genom återanvändning är målsättningar i miljöbalken. Åtgärderna 
skärmar av arseniken i de mer problematiska massorna, massor som idag är exponerade för 
nederbörd eller grundvatten.  
 
Å andra sidan lyfts berg i dagen där den specifika ytan ökas genom sprängning/krossning 
vilket Trafikverket minimerar. Det är inte tydligt att vattenkvalitén blir lidande pga. 
återanvändning i detta ärende med de tekniska anpassningar och kontroller som sker. 
Därmed landar bedömningen i att både perspektivet resurshushållning och vattenkvalité kan 
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tillgodoses. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att åtgärden, tillsammans med beskrivna 
försiktighetsmått och kontroller, kan genomföras utan oacceptabel risk för vattenkvalitén i 
Ströms vattentäkt (Norrvatten).”  
 

7.3 Produktionskostnader 
Finansieringen av Trafikplats Rosersberg delades mellan de tre parterna Kilenkrysset som 
delvis bestod av markägare, Sigtuna kommun och Trafikverket. Innan kontraktsskrivningen 
mellan dessa tre parter ägde rum hade plankostnaderna beräknats till 162 miljoner kronor. 
Majoriteten av kostnaderna om cirka 63 % (102 miljoner) ansvarade Kilenkrysset för. 
Trafikverket finansierade för cirka 25 % av totala kostnaden dvs. 40 miljoner kronor. 
Resterande 12 % (20 miljoner) har Sigtuna kommun bistått som medfinansiär.  
 
 
 

Tänkt budget 200912%

25%

63%

Kilen.krysset, 102 milj

Trafikverket, 40 milj

Sigtuna kommun, 20 milj

 
 
I samband med kontraktsskrivningen fick parterna justera upp den totala kostnaden till 203,5 
miljoner kronor då också Trafikverkets procentuella kostnadsdel ökade till ca 29 % (59 
miljoner) av totala kostnaden. Kilenkryssets kostnadsdel minskade till ca 56 % (114,5 
miljoner) och Sigtuna kommuns kostnadsdel blev nu ca 15 % (30 miljoner).  I detta skede i 
processen att få tillstånd en hållbar kostnadskalkyl för projektet lovade Trafikverket att betala 
för eventuella merkostnader samtidigt som Trafikverket också hade styrningen vilket gav 
ekonomiska möjligheter. 
 
 

Budget innan produktionsstart 2011

56%29%

15%

Kilenkryset, 114,5 milj 

Trafikverket, 59 milj

Sigtuna kommun, 30 milj

 
 
När naturlig arsenik senare påträffades i marken vid trafikplatsen underrättades alla parter och 
för Trafikverkets del innebar det att de fick börja betala för alla merkostnader som arseniken 
medförde.  
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       Total produktionskostnad för TRV fram till 2013 - 247 miljoner

53%

23%

24%

Produktionskostnad vid kontrakt, 130 milj

Arsenik omkostnader, 57,5 milj

ÄTA-arbeten, 60 milj

 
 

 
I slutändan justerades produktionskostnaderna upp till cirka 247 miljoner kronor. Arseniken 
som påträffades gjorde att projektet i sin helhet blev kostsamt i både tid och pengar. 
Hanteringen av förorenad jord, berg och vatten kostade ca 30 miljoner kronor. Dessutom 
tillkom omkostnaderna på ca 27,5 miljoner kronor för tidsförlängningen på drygt 9,5 månad. 
 
Den totala projektkostnaden blev 318 miljoner kronor. Kostnadsökningen mellan budget vid 
produktion start 203,5 och slutkostnaden blev 114,5 miljoner kronor. Merkostnaderna är 
bland annat relaterade till förekomsten av arsenik och ändrade tekniska lösningar. 
 

7.4 Allmänt om ändring och tilläggsarbeten 
ÄTA arbete står för. ”Ändringsarbeten, Tilläggsarbeten som står i omedelbart samband med 
kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete” 
(ÄTA arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06 av Eilert Andersson och Stig 
Hedberg). Men oftast säger vi enbart Ändrings- och Tilläggsarbeten ÄTA-arbeten. Under 
byggnadskonen av trafikplats Rosersberg meddelades ÄTA-arbetena till Trafikverket när 
projekterade handlingar inte stämde överens med verkligheten. Trafikverkets går efter de 
Juridiska medlen AB 04 när de gäller utförandeentreprenad och ABT när det är en 
totalentreprenad.  
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7.4.1 Ändringsarbeten och tilläggsarbeten vid påträffande av arsenik 
Vid arbetet av trafikplats Rosersberg hade Veidekke utförande entreprenad och en anledning 
till att det blev så många ändrings- och tilläggsarbeten var att det inte stod i kontrakts-
handlingarna om att det fanns naturlig arsenik på platsen. Det innebar att allt arbete som hade 
kopplingar till den naturliga arseniken inte omfattade Veidekkes åtagande gentemot 
Trafikverket som var beställaren.  
 
Förekomsten av arsenik blev en förutsättning som entreprenören omöjligen kunde ha förutsatt 
och kalkylerat med då nivån för arsenik inte fanns med i Miljökrav för entreprenadens 
genomförande – MEG. Allt arbete som var kopplade till arseniken blev ändrings- och 
tilläggsarbeten som Veidekke fick extra ersättning för utöver kontraktssumman som de hade 
kommit överens om.  
 
Förutsättningen för att avbryta produktionen och påbörja en ny upphandling skulle ta alldeles 
för lång tid. Då arbetet behövde fortskrida så fort som möjligt hamnade Trafikverket i en dålig 
position eftersom det inte fanns tid för att börja ta in nya anbud och begära offerter för att ta 
hand om den naturliga arseniken som påträffats.  
 
Det fanns inte heller någon avtalad a`-prislista eller annan form av debiteringsreglering. Men i 
samband med påträffandet av arseniken togs en a`-prislista fram för att underlätta hanteringen 
för alla ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbetena) som nu uppkom. Även mängd-
förteckningarna påverkades av arseniken och de fick arbetas om med en ny a`-prislista jämfört 
med vad som skrevs vid kontraktsskrivningen.  
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7.5 Brolanseringen 
Trafikplats Rosersberg är byggt på en utförandeentreprenad där Veidekke vann budgivningen 
och därmed fick konstruktionsansvar för samtliga byggnadsverk i entreprenaden. Veidekke 
fick dock problem med höga kostnader när man skulle ansluta påfartsrampen till Uppsala och 
avfartsrampen från Stockholm till Skansvägen under E4.  
 
När utformningen av trafikplats Rosersberg togs fram hade Trafikverket kommit med en 
lösning i förfrågningsunderlaget (FFU) på hur man kunde leda om trafiken medan man 
byggde bron. På bilden nedan kan vi se hur den temporära omledningen av trafiken var tänkt 
att utföras under byggnationen av den nya bron.  
 

 
Figur 16.  Från skedesplan Alternativ 1. Trafikverket. 
 
Veidekke kom med ett förslag på en likvärdiglösning på hur de kunde få dit bron på ett mer 
kostnadseffektivt sätt (likvärdig lösning) än vad som framgick i FFU (huvudanbud). Förslaget 
innebar att de två broarna skulle sidolanseras in under en långhelg i två delar. Trafikverket 
godkände förslaget vilket innebar att de inte behövde bygga en tillfällig väg på sidan av E4 för 
att leda om trafiken under sidolanseringen av den nya bron. 

 

Temporär omledning av E4 
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Figur 17. Huvudanbud och Likvärdiglösning för bron under E4. 
 
Men under produktionen av sidolanseringen av bron visade det sig att markundersökningen bara 
delvis var gjord för lanseringsytan som behövdes för bron. Problemet var att delar av lanseringsytan 
saknade geotekniska undersökningar av marken. Det visade sig att marken inte var bärig och det 
förde med sig en osäkerhet av att sidolansera in bron. Riskerna var påtagliga vid en utgrävning och 
samtidigt påträffa arsenik i mark. Även osäkerheten i sidolanseringen kan innebära felaktigt 
ansluten till E4 och åsamka stora konsekvenser. Risken för E4 kan komma att bli avstängd längre än 
planerad. 
 
Trafikverket och Veidikke arbetade nu fram en gemensam lösning på problemet. Alternativ 3 
skapades som bestod av ett modifierat huvudanbud. Då det var Veidikke som stod som 
utförandeentreprenad och hade konstruktionsansvar gick det snabbt att utforma ett nytt alternativ. 
 

Huvudanbud Likvärdig lösning Utförda lösningen 
Leda om vägen för 
brobyggnationen.  

Sidolansera in bron under en 
långhelg. 

En modifierad variant av 
huvudanbud. 

 
Tabell 7. Dem tre olika alternativen för bron. En modifierad variant av huvudanbudet valdes som lösning. 
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Alternativ 3 – Den slutliga utförandet 
Steg ett Steg två 

  
Figur 18. Bild från bygghandling ritnings nr: 8 19 T 96 
01 Vectura. 

Figur 19. Bild från bygghandling ritnings nr: 8 19 T 
96 02 Vectura. 

I figur 18 kan vi se hur problemet löstes. Två 
provisoriska förbifarter byggdes (mörk 
markerade) medan den östra vägbron byggdes 
färdig. När den östra bron var klar lades vägen 
om igen enligt figur 19.  

Nu byggdes den västliga delen av bron och 
förbifarten lades om i båda riktningarna till 
den östra delen (mörkmarkerad). Den östliga 
bron var breddare och kunde ta emot trafik 
för både norrgående och södergående trafik 
samtidigt. 
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8. Intervju 

8.1 Intervjufrågor kring påträffande av arsenik i TPL Rosersberg. 

 
 

1. Finns det någon bra förklaring i Rosersberg till varför en del av områdena innehåller mer 
och andra områden innehåller mindre arsenik? 
 

2. Hur skulle du tolka om du fick dessa provresultat på proverna? 
 

3. Varför tror du att man kan ha missat att reagera på arsenikhalten i tagna bergprover och de 
lakningstest man utförde? 
 

4. Går det att via provtagningen av andra ämnen än As, att få en indikation på att marken kan 
innehålla As? 
  

5. Vad innebär det för konsekvenser när man påträffar arsenik under produktion? 
 

6. Är det fullt möjligt att sanera vid påträffande av arsenik i takt med att man utför 
produktionen? 
  

7. På geokemiska kartan framgår det att man kan påträffa höga koncentrationer (As) i 
området för trafikplatsen Rosersberg, vad för försiktighetsåtgärder bör man vidta? 
 

8. Finns det möjlighet till att effektivisera beslutsprocessen när det gäller anmälnings- och 
tillståndshanteringen? 

 

 

8.2 Sammanställning av svaren till intervjufrågorna 
Intervjuerna har skett med miljöspecialisten, Elke Myrhede i Vectura och Patrik Kujansivu 
från miljö och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun. Nedan har vi har sammanfattat svaren.  
 
 

1. Finns det någon bra förklaring i Rosersberg till varför en del av områdena innehåller 
mer och andra områden innehåller mindre arsenik? 

Här anser man att det är berggrundsrelaterat. Det framgår även i SGU:s Geokemiska kartan 
om naturligt förekommande arsenik i Sigtuna. Arsenikförande berg och ådrar som för 
arseniken framåt. Vissa stråk innehåller mer på grund av mineralerna. Väldigt ojämnt i 
geotekniken i området. Ren geologisk slump. Var mer fläckvis. 
 

2. Hur skulle du tolka om du fick dessa provresultat på proverna? 
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Figur 20. Provresultat från bygghandlingen "Miljökrav för entreprenadens genomförande - MEG". 
 
Provresultatet kommer från en bilaga i dokumentet ”Miljökrav för entreprenadens 
genomförande - MEG”. 
Man anser att värdet för arsenik (As, rödmarkerad) 66.1 är högt och att det inte går att 
missa. Ju mer krossat berg desto mer kan det laka ur. 
 

3. Varför tror du att man kan ha missat att reagera på arsenikhalten i tagna bergprover 
och de lakningstest man utförde? 

Tycker att man borde ha reagerat på resultatet, alldeles för högt för att inte ha reagerat. Kan 
vara en miss i kommunikationen mellan parterna. I Norge (motsvarande Trafikverket) gör 
man rutinmässigt provtagningar på massor i förväg oavsett misstanke.  
Man hade stött på så mycket problem med föroreningar. För mycket överraskningar med 
jordmassor. Och kostar så mycket pga. produktionsuppehåll mm. Man borde ta efter Norge i 
den frågan. Bättre samarbete mellan de som projekterar och de som utför och analyserar 
prover efterlyses också.   
 

4. Går det att via provtagningen av andra ämnen än As, att få en indikation på att marken 
kan innehålla As? 

Nej. Inte möjligt.  
 
 
 

5. Vad innebär det för konsekvenser när man påträffar arsenik under produktion? 
Jättestora mängder av sprängsten samlades vid produktionen vid trafikplatsen, när det 
regnade lakade stora arsenikhalter ut och samlades bland annat i vattenpölar. 
Hantera massor på ett annat sätt än man tänkt sig. Avledning av grundvattnet på kort och 
lång sikt. Hantering av bergmassor. Ville inte föra det till deponi. Sämre ingångsläge för att 
förhandla när man är i produktionen. Risk förytvattnet och grundvattnet 
 

6. Är det fullt möjligt att sanera vid påträffande av arsenik i takt med att man utför 
produktionen? 

Ja, det är att föredra då man kan återanvända massorna utan att man egentligen behöver 
oroa sig.  
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7. På geokemiska kartan framgår det att man kan påträffa höga koncentrationer (As) i 
området för trafikplatsen Rosersberg, vad för försiktighetsåtgärder bör man vidta? 

Man bör undersöka hur det ser ut. Om man ska titta på den geokemiska kartan bör man även 
se till att titta på den t. ex i miljökonsekvensbeskrivning. Eller så gör man som i Norge, när 
man ska schakta massor gör man jordprov. 
 

8. Finns det möjlighet till att effektivisera beslutsprocessen när det gäller anmälnings- 
och tillståndshanteringen? 

Fanns en bra kontakt med myndigheten, de var smidiga att ha att göra med. Inte mycket mer 
man kunde begära.  
 
Det går att effektivisera, men mycket av det som tar tid är informations uppbyggande om man 
som aktör hade vetat att det skulle finnas arsenik hade man skött det lite annorlunda. 
Dessutom var det fråga om kompetens. Om man hade kunskaperna och erfarenhet så hade 
man inte behövt fråga efter och vänta på svar. 
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9. Resultat 

9.1 Beskrivning 
Målet är att framföra en generell beskrivning kring händelsen, dess inverkan samt upplysa om 
konsekvenserna som har medförts i samband med påträffande av arsenik. 
Med hjälp av rapporten ska man få en snabb överblick av händelsen som inträffade i samband 
med upprättande av den nya trafikplatsen i Rosersberg.  
 
En granskning av situationen i synnerlighet, naturligt påträffande av det farliga grundämnet 
arsenik i grundvatten, jord- och bergmassor. Förstå dess inverkan och påverkans omfattning 
vid produktion. Samt de involverade parternas hanterings- och beslutsprocessen. Även den 
indirekta inverkan på produktion där till exempel Sigtuna kommun haft en viktig roll.  
 

9.2 Problemformulering 
Genom att väcka dessa frågeställningar söker vi tydliga svar och riktning i vårt arbete på hur, 
vid påträffande av arsenik vid produktion och i framtiden, minska på de negativa effekterna 
av arsenik och dess innebörd. Inte bara genom att spara in på de viktiga resurserna utan även 
att skapa en mer hållbar miljöutveckling. 
 
Utifrån förväntat resultat har följande problemställningar formulerats redan i vår förstudie.  
 

• Identifiera förekomsten av naturlig arsenik och dess påverkan vid produktion 
• Identifiera brister som uppstod innan störning i produktionen uppkom 
• Minska på uppkommen störning i produktion 
• Korrigera avvikelsen i planerat förlopp och sedan styra in verksamheten mot 

slutmålet. 
 

9.3 Analys av resultat 
Under examensarbetets gång har vi ämnat att svara på de problemställningar som vi har 
kommit fram till. Resultatet av vår analys kommer från utredningsarbete då vi har tittat 
tillbaka i de olika viktiga handlingar som bygghandlingar och arbetsplan. Vi har jämfört med 
de kunskaperna vi besitter och även sett på hur Trafikverket jobbar med frågorna i de olika 
skeden, under planerings- och projekteringsprocess. Intervjuerna med olika personer som är 
tänkt att komplettera de uppgifter vi har samlat in. 
 
Det stora genombrottet för Trafikverket i den svåra situationen är att man har lyckats bevisa 
att arseniken på plats är naturligt förekommande. Skulle det ha varit mänsklig påverkan som, 
gammalt soptipp eller tidigare jordbruksaktiviteter med arsenik som bekämpningsmedel. Så 
hade situationen sett annorlunda ut. Man var alltså tvungen att sanera hela markområdet innan 
anläggandet av trafikplatsen. Och kostnaderna som det kan leda till vågar man inte tänka på.  
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9.3.1 Identifiera förekomsten av naturlig arsenik och dess påverkan vid produktion 
Situationen handlar om att man har påträffat arsenik i jordmassor, grundvattnet och i 
bergmassor. Vi ska vara måna om att i den inträffande situationen, medförde det en serie 
händelser med väldigt komplexa genomförande. Frågan var mer relaterad som en 
hanteringssituation än massanering av massorna. För att spara på resurserna vill man 
återanvända det schaktade massorna för olika ändamål i projektet. Bärlager, bullervall, 
fyllningsmassa osv.  
 
Urlakningen av naturlig arsenik till grundvattnet har skett vilket medförde olika 
komplikationer för grundvattensänkningsarbetet. Man skulle hålla sig borta från skyddszonen 
när det gäller skyddandet av vattentäkten mm. Man fick räkna om riktvärdet för vattnet som 
släpptes till diket och anpassa det med omgivningen till skillnad från Naturvårdsverkets 
allmänna riktvärde som gällde för dricksvattnet.  
 
När det gäller studerande av grundämnet arsenik samt naturlig förekomst av arsenik, så har vi 
för det mesta utgått från ”Sveriges geologiska undersökning (SGU)” publicering, 

”Mineralmarknad – Tema: Arsenik” och ”Geokemiska kartan – Markgeokemi”.  

 
Figur 21. Framsidan av Mineralmarknaden – Tema: Arsenik. 

 
Figur 22. Framsidan av Geokemiska kartan – Markgeokemi. 
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9.3.2 Identifiera brister som uppstod innan störning i produktionen uppkom 
Här var tanken när vi formulerade oss att försöka förstå vilket skede som man kan ha missat 
med informationen när det gäller geoundersökningen. På intervjufrågan nummer två: ”Hur 
skulle du tolka om du fick dessa provresultat på proverna?” handlade om att mäthalten för 
arsenik slog i taket redan då när man utförde laktestet, från borrkax. Vi anser att här borde det 
framgå en varning om att förhöjda halter arsenik kan finnas på plats. Hade man fått vetat om 
situationen med arsenik, då hade man förberett med en annan form av lösning. Då skulle det 
även framgå med instruktioner på hur man ska hantera schaktningsmassorna, grundvattnet, 
sprängstensmassorna osv. mer specifikt i samband med påträffandet. 
 
Tyvärr hade man inte med den informationen i bygghandlingen ”Miljökrav för entreprenadens 
genomförande - MEG” hur man ska hantera arsenik specifikt. Och där kan man utgå från att 
det fanns en brist redan då vid framtaget av den ovannämnda handlingen. Handlingen togs 
fram av en konsult utanför Trafikverket. En konsulttjänst upphandlad av Trafikverket, utförda 
av sakkunniga med rätt kompetens att utföra handlingen. Hur man ändå kan ha missat är ännu 
oklart.  
 

9.3.3 Minska på uppkommen störning i produktion 
Under intervju med Sigtuna kommun bekräftades det att dem fick göra en avvägning. Dels 
såg man mycket positivt till utvecklingen i Rosersberg industriområde och samtidigt förstår 
hur betydelsefullt den nya trafikplatsen kan komma att bli. Alla inser att tiden är en viktig 
faktor. Samarbetat har gått väldigt bra till trots rådande situationen och man tyckte att 
Trafikverket har skött situationen väldigt bra.  
 
På intervjufrågan nummer 8, ”Finns det möjlighet till att effektivisera beslutsprocessen när 
det gäller anmälnings- och tillståndshanteringen?” så framgick det att det går att 
effektivisera, främst om man vet hur anmälningsblanketterna ska skrivas och att man inte 
behöver komplettera så mycket i efterhand. Det som egentligen tog tid var att man saknade 
kompetens kring hanteringen av arsenik. Och då vågar man inte riktigt fatta besluten själv och 
måste invänta på råd från sakkunnigas utlåtande. Särskilt viktigt var det att få höra med 
Norrvatten när man pratar om arsenik. Mycket viktigt att vattentäkten som finns i området 
skyddas.     
 
Arsenik som i vanligt fall sällan inträffar i samband med byggandet. Inget som finns 
dokumenterat eller som man har hört om. Och det var det som slog en väldigt hårt när det väl 
hände. Däremot kände man till SGU:s rapport om att arsenik och radonhalt kan vara höga på 
vissa delar av Sigtuna. Och att vissa berggrunder kan innehålla höga halter arsenik via SGU:s 
framtagna markgeokemiska kartan.  
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9.3.4 Korrigera avvikelsen i planerat förlopp och sedan styra in verksamheten mot 
slutmålet. 
Tanken var här att studera hur man har hanterat situationen vid påträffandet av arsenik. Under 
hela produktionsutförande har man medgett att, sedan det första problemet med arsenik 
påträffades. Har man stött på problemen hela tiden. Ändring och tilläggsarbeten uppemot 200. 
När det första problemet uppstår, ja då är det som dominobrickor, allting faller vartefter.  
 
Trafikverket inser samtidigt att man är i en tuff sits, särskilt med arseniksituationen. Det var 
inte mycket mer man kunde göra åt det. Nu var man tvungen att styra rodret mot mål. Det 
viktigaste var nu är att bygget står klart, tiden har förflutits mer än vad man hade räknat med. 
Både Veidekke och Trafikverket har trots händelsen, efter många om och men, haft samråd 
och jobbat ömsesidigt ihop för att genomföra och slutföra projektet.  
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10. Slutsatser 
Nedan redogörs från avsnittet ”1.2 Målformulering” för att härleda våra slutsatser.  
 

• Att förstå vikten av geologisk information 
• Planeringens betydelse för verksamheten 
• Hanteringen i beslutsprocessen mellan tillståndsmyndigheten och Trafikverket 

 

10.1 Att förstå vikten av geologisk information 
En viktig parameter i vårt examensarbete är att vi vill trycka lite extra på vikten av 
noggrannare utredning av geologin i området som ska bebyggas. Jordskred, rasrisk eller 
sättningar tillhör kanske till det vanligare kända problem som man kan råka ut för. Faktum är 
att farliga ämnen i mark kan vålla stora problem för produktionen, inte bara tidsförlängning 
och ökade omkostnader. Utan även frågan om arbetsmiljö.   
 
Det blir mycket svårt att förhandla när en sådan situation har inträffat, särskilt om det 
upptäcks så pass sent. Entreprenören på plats måste känna till de geologiska förutsättningarna 
och risker de kan utsättas för. Detta ska ha gjorts klart långt innan byggverksamheten är i 
gång. I avsnittet ”4.5 Miljökrav för entreprenadens genomförande – MEG” ur tabell 1, har 
man i samband med utredningen av kvävefrigörelse från berg, inför bergschakt, missat eller 
dålig vetskap om farliga ämnen i mark kan komma att påverka bygget av trafikplats 
Rosersberg.  
 
Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i våra marker (se figur 10) med varierande 
mängd. Då det finns naturligt lagrat blir det farligt förens när man schaktar jords- eller 
bergmassan och som i sin tur blir exponerad. Enligt yttrande från SGU var det mer en frågan 
relaterad till arbetsmiljö.  
 
Fältprover som utförs och analyseras, måste tolkas med försiktighet. Läs av informationen 
och reagera på avvikelserna särskilt om det handlar om giftiga ämnen oavsett högt eller lågt. 
Arsenik fanns både i låga och höga värden på olika platser i Rosersberg. Utöver det kan man 
med hjälp av den geokemiska kartläggningen notera att höga halter av arsenik finns i 
berggrunden vid Rosersberg. Kanske något man ska titta på redan vid projekteringen? 
 
Hur ska framtida anläggningen eller huset byggas och vart? I vilken omfattning?  
Ta jordprover på dem platserna som berörs och räkna ut zonen som kan tänkas påverkas vid 
bygget. Om farliga ämnen i mark identifieras, läs av på den geokemiska kartan framtagen av 
”Sveriges geologiska undersökning” om det möjligtvis finns förhöjda halter i större 
utsträckning.  
 
Hur täta bör man ta jordprover?  
Titta på geokemiska kartan, vad kan det tänkas finnas det för grundämnen i marken och är 
det något annat vi vill undvika att konfrontera med? Arsenik, bly eller andra oönskade 
tungmetaller som faktiskt förekommer naturligt i våra marker.  
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10.2 Planeringens betydelse för verksamheten 
Det är även till stor vikt att ha en samordnad och en väl genomarbetad planering. Alla parter 
ska ta del av projektet innan det sätts igång. Brolanseringen medförde extra komplikationer 
(se avsnitt 7.5 om brolansering) som man inte räknade med. Man önskade vinna tid då vid 
påträffande av arsenik innebar en tidsförlängning av produktion.  
 
Förhoppningen om att spara tid när det utlovades att det skulle ta en helg att utföra brobygget, 
genom att lansera det nya förslaget från Veidekke. Dock har Veidekke tyvärr inte kartlagt den 
geologiska informationen fullt ut som den tilltänka bron (likvärdig lösning) var till för på den 
tilltänkta platsen. Vilket gav en hel del osäkerhet när det gäller markens bärighet.  
 
En möjlig förklaring till detta kan vara tidsbristen hos parterna. Framförallt vinner man på att 
ju mer information det finns att tillgå desto lättare är det att planera rätt. Man planerar för att 
utnyttja resurserna på det bästa möjliga sätt. 
 

10.3 Hanteringen i beslutsprocessen mellan tillståndsmyndigheten och Trafikverket 
Tidsförlängningen när det gäller beslutsprocessen mellan Trafikverket och Sigtuna kommun, 
har mestadels berott på väntande på besked som man har yttrat sig till (se avsnitt 7.2.5). Det 
behövdes göra en anmälan när man påträffade arsenik för första gången, följd av en serie med 
kompletterande anmälan om schaktmassor under grundvattensänkning, därefter 
kompletterande anmälan om hanteringen av bergmassorna även dem innehållandes arsenik. 
Under den tiden får man inte göra så mycket än att invänta på besked när det gäller 
beslutandet. Marken som ska byggas är under kommunens ansvar och det är dem som måste 
fatta besluten hur det ska ske.  
 
Ett annat problem som har uppdagats är vikten av att ha en bra kommunikation mellan 
berörda parter i ett byggprojekt. Under 2008 genomförde Sigtuna kommun i samarbete med 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) en studie om dricksvattnets kvalité från enskilda 
bergborrade brunnar med tyngdpunkt på att hitta metaller och radioaktivitet. Resultatet man 
kom fram till var bland annat att arsenik halterna avvek kraftigt från riksgenomsnittet för 
bergborrade brunnar. Hela 14 % av de undersökta brunnarna hade för höga halter av arsenik i 
dricksvattnet vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 3 %. Det framgår även i rapporten 
att kommunen bör beakta resultaten vid bygglovsärenden. Hur skulle processen för bra 
kommunikation mellan parterna kunna se annorlunda ut? 
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