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Trafikverket Ärendemottagningen   Trosa 2018-05-30 
Planprövning 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 
Ärendenummer TRV 2015/6825 
 
 
 
Synpunkter på Vägplan för anläggning av Infart Västra Trosa, Trosa kommun 
 
Med anledning av att Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Öst, har överlämnat 
vägplanen till Trafikverket för fastställelseprövning vill jag framföra ytterligare synpunkter 
innan beslut fattas.  
Många av synpunkterna har tidigare framförts till Trafikverket Region Öst men det 
granskningsutlåtande som gjordes var alldeles för summariskt och gav inte hela bilden av 
frågeställningarna. Därför upprepar jag dem igen och hoppas få relevanta och väl 
underbyggda svar på synpunkterna denna gång.  
 
Nya uppgifter har tillkommit som inte var kända då granskningen av Vägplanen var aktuell, 
bl a att kommunen stöder bostadsbyggande invid vägen och att planering för tomtavstyckning 
pågår. Dessa uppgifter har betydelse för Vägplanen och behandlas nedan. 
 
Jag har också tagit upp Länsstyrelsens kritik i Yttrande 2018-04-19 angående Trafikverkets 
bedömning av miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan".  
 
Ett överklagande har insänts till Högsta Förvaltningsdomstolen i mars 2018 för prövning om 
Länsstyrelsen i Södermanland följt och riktigt tolkat gällande miljö- och klimatlagar i 
miljöbedömningen av projekt Infart Västra Trosa med åtföljande exploatering. 
 
De viktigaste synpunkterna på Vägplanen är: 
 

• Vägplanen baseras på inaktuella uppgifter 
 

• Vägplanen tar inte hänsyn till den utökade exploateringen och det utökade 
influensområdet 

 
• Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-30 har inte inkluderats i planerna - beslutet har 

ingen förankring i Översiktsplanen 
•  
• Projektet saknar samordning med samhällsplaneringen 

 
• Nya uppgifter (2018) om exploatering invid vägen påverkar Hunga strövområde 

 
• Alternativen har inte utretts tillfredsställande enligt fyrstegsprincipen 

 
• Målen med Infart Västra Trosa uppnås inte 
 
• Det finns inget behov av Infart Västra Trosa 
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• Projektet motverkar miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

 
• Klimatkalkylen är bristfällig - inducerad trafik inkluderas inte  

 
• Den samhällsekonomiska bedömningen är otillfredsställande 
 
• Känslighetsanalys för Trafikverkets klimatscenario med minskad biltrafik saknas 
 
• Trafikprognoserna bygger på felaktiga antaganden 

 
• Ingen hänsyn har tagits till nya klimatlagar 

 
• Vägplanen strider mot 10§ i Väglagen 

 
 
 
Vägplanen baseras på inaktuella uppgifter 
 
Vägplanen bygger på en Förstudie som inte längre är aktuell. Förhållandena idag är 
annorlunda än de var då Förstudien togs fram 2012 och som resulterade i Länsstyrelsens 
beslut 2012-10-02 att Trosa Förbifart inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Mycket händer under en period av 6 år. En Vägplan till exempel, upphör att gälla efter 5 år, 
det måste finnas en anledning till detta. (18 a § Väglagen). 
 
18 b § Väglagen lyder "ett beslut att fastställa en Vägplan ska upphävas, helt eller delvis, om 
förhållandena efter beslutet har ändrats så att förutsättningarna för att fastställa planen inte 
längre är uppfyllda." 
 
 
Förstudien - exploatering och influensområde  
 
Förstudiens analyser baserades på en exploatering av enbart västra Trosa och antal 
tillkommande fastigheter beräknades till cirka 500.  
Förstudiens influensområde omfattade stora delar av de västra delarna inklusive området runt 
Lagnöviken samt hela Trosa tätort.  
 
I Vägplanen anges inte något influensområde, alla undersökningar gäller endast det planerade 
vägområdet och den påverkan som bedöms ske vid anläggandet av vägen och i driftskedet. 
Det gäller alla undersökningar men främst berörs miljöbeskrivningen och den 
samhällsekonomiska bedömningen. 
  
Varför ingår inte de nya exploateringsområdena på Tureholmshalvön som influensområde och 
inkluderas i Vägplanens miljöbeskrivning? Detta område måste väl vara "influensområde" 
liksom Lagnöviken var i Förstudien? 
 
I punkt 6.5 i Vägplanen skriver TRV att "inga andra ombyggnader eller verksamheter som 
kan ge en samverkande effekt är kända".  
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Ger inte exploateringen i västra och södra Trosa en samverkande effekt?  
 
Om inte detta anses som en samverkande effekt varför skriver TRV i nästa mening "En 
indirekt effekt av att bygga den nya vägen är att exploateringstrycket på västra delarna av 
Trosa kommer bli större jämfört med om vägen inte byggs"?  
 
 
Bedöm hela projektet 
 
Det saknas en helhetssyn på hela projektet. Det går inte att bara undersöka vilka effekter 
Infarten kommer att ge inom det planerade vägområdet. Man måste även inkludera hela det 
område som berörs av den planerade exploateringen som nås från Infart Västra Trosa, d v s 
hela området i anslutning till Västerljungsvägen och hela Tureholmshalvön.  
 
Trafikverket anser själva (1) att transportsystemet och den regionala och kommunala 
samhällsplaneringen är ömsesidigt beroende av varandra. Planeringen av infrastruktur och 
bostäder måste samordnas för att uppnå ett transportsnålt samhälle.  
 
Planerar man för bostäder så långt som över 10 km ifrån tätorten Trosa kommer detta givetvis 
att få många konsekvenser, framförallt kommer bilåkandet att öka och därmed påverka 
klimatet negativt genom ökade utsläpp av växthusgaser. Detta har man inte tagit hänsyn till i 
Vägplanen. 
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Översiktsplan och nya exploateringsområden 
 
Den Översiktsplan som Förstudien baserades på var från 2010. På kartan nedan från 
Översiktsplan 2010 är Förstudieområdet markerat med svart streckad linje. 
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Vid denna tidpunkt var den planerade bebyggelsen inte angiven. 
 
2015 antogs en ny Översiktsplan, vilken fortfarande gäller. På kartan nedan redovisas 
tillkommande bostadsområden i västra Trosa men inga planer på bebyggelse finns för 
Tureholmshalvön eller invid vägen.  

 
Denna Översiktsplan (2015) gäller än och den inkluderar endast exploateringsområden i 
västra Trosa. 
 
Den 30 november 2016 beslöt Trosa Kommunfullmäktige att utöka exploateringsområdet till 
att omfatta, inte enbart västra Trosa, utan även hela Tureholmshalvön (2). Antal fastigheter 

14 
 

 

Figur 1. Karta som visar befintlig och planerad bebyggelse kring Trosa tätort, från ÖP 2015 

 
Målpunkter 
Viktigt att notera är att en stor del av målpunkterna (figur 2) finns i centrala Trosa, vilket 
medför att behovet av resor inom tätorten kommer att öka i takt med förväntad 
befolkningsökning. 
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utökades från 500 till 670. Kartan nedan visar de nya exploateringsområdena, orange streckad 
linje. 
 

 
 
De förutsättningar som förelåg 2012 när Förstudien gjordes är sålunda helt annorlunda än 
idag och förändringarna påverkar både miljö och klimat.  
 
 
Nya uppgifter (2018) om exploatering invid vägen som påverkar miljöbeskrivningen 
 
Uppgifter som erhållits från kommunen i maj 2018 säger att bebyggelse invid vägen är 
sannolik.  
 
Kommunen skriver:  
"Det som har hänt sedan Översiktplan 2015 antogs är att kommunen antagit ett dokument 
som reglerar inom vilket område och på vilket sätt vi kommer att ta ut 
exploateringsersättning för Infart västra Trosa.  Detta kommer att konkretiseras ytterligare 
när kommunen påbörjar arbetet med nästa översiktsplan.  
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Mot bakgrund av det finns stöd för bebyggelse i anslutning till vägen." 
 
Skogsavverkning har inletts i Stora Hunga för att sälja tomter invid vägen.  
Dessa nya uppgifter påverkar bl a bedömningen av miljökonsekvenserna av projektet. 
Bostadsbebyggelse vid vägen inkräktar på tillgängligheten och naturupplevelsen av Hunga 
strövområde som enligt Vägplanen bör bevaras så intakt som möjligt. Det rörliga friluftslivet, 
djur- och naturliv påverkas i högsta grad. 
 
En del av skogen i väster avverkades under 2016. Naturvärdesobjektet med påtagligt 
naturvärde - hällmarkstallskogen med gamla senvuxna tallar kan delvis ha påverkats av 
avverkningen. Skyddsvärd natur skövlas för att enbart gynna markägares önskan att 
exploatera marken. 
Projektet har negativa effekter på miljökvalitetsmålen och de nya uppgifterna om bebyggelse 
invid vägen kommer att ytterligare späda på dessa negativa effekter. Buller och vibrationer 
från vägen kan komma att överskrida tillåtna riktvärden för de nya fastigheterna.  
 
Länsstyrelsen anger i sitt Yttrande 2018-04-19 (11) att projektet har negativa effekter på 
miljökvalitetsmålen "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv". En del skadelindrande 
åtgärder för naturmiljön föreslås för den fortsatta byggprojekteringen. 
 
Länsstyrelsen har 2012, med Förstudien som underlag, beslutat att projekt Infart Västra Trosa 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därefter har mycket hänt som förändrar 
förutsättningarna. Länsstyrelsens beslut från 2012 går inte att överklaga.  
 
En omprövning av beslutet är nödvändig och för detta finns stöd i lagen: 
 
Enligt 27§ Förvaltningslagen gäller att om en myndighet finner att ett beslut, som den har 
meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av 
någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt 
och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 
 
Ett ärende (1321-18) angående detta ligger för närvarande hos Högsta Förvaltningsdomstolen 
för prövning (10) .  
 
Det finns inte dokumenterat att kommunen informerat om de stora förändringarna av 
exploateringsområdet och dess omfattning vid de samråd TRV haft med kommunen.  
 
Om Trafikverket har informerats om dessa förändringar, varför har de inte påverkat 
Vägplanen? Eller har antal bostäder = ökad biltrafik och samhällsplanering långt från tätorten 
ingen betydelse för Vägplanen? 
  
I Vägplanen talas endast om permanentning av fritidsbostäder på Tureholmshalvön, inte 
nytillkommande bostäder. I Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 (2) redovisas 
däremot tillkommande bostäder, på Tureholmshalvön cirka 260 nya fastigheter. Dessa nya 
exploateringsområden, som ligger längs en återvändsväg (väg 768), i flertalet fall mer än 10 
km från Trosa tätort, och 20 km från kollektivtrafikcentrum i Vagnhärad, bör tas med i både 
Vägplanens miljö- och klimatanalys.  
 
Vägplaneringen går stick i stäv med Einar Schuchs (TRV Region Öst) uttalande den 20 
november 2017 (1), nämligen att den kommunala samhällsplaneringen och infrastrukturen 
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måste samordnas för att uppnå ett transportsnålt samhälle. 
  
Länsstyrelsen i Södermanland har inte deltagit i något samråd med kommunen efter beslutet i 
Kommunfullmäktige 30 november 2016 (4) att utvidga exploateringsområdet. 
 
Länsstyrelsen anser att de ändrade förutsättningarna kan påverka genomförandet av planerna 
för Infart Västra Trosa (4). 
 
 
Alternativen har inte utretts tillfredsställande enligt fyrstegsprincipen 
 
Infart Västra Trosa sägs ha planerats enligt 4-stegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär att 
transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn. Lämpliga lösningar på 
problem ska diskuteras och analyseras förutsättningslöst. Steg för steg analyseras hur ett 
trafikproblem bäst kan lösas - i första hand genom att påverka behovet av transporter, i sista 
hand genom nybyggnation. 
 
Det första steget är Tänk om. De två huvudsakliga målsättningarna med Infarten är att 
förbättra framkomligheten i centrala Trosa och att möjliggöra en expansion väster om Trosa.  
 
Hur kan framkomligheten på Smäckbron förbättras? Det finns flera förslag som framkommit 
under processens gång till vilka TRV inte tagit någon hänsyn. Till exempel har förslaget att 
enkelrikta Smäckbron kombinerat med breddning av bron på Nyängsvägen inte diskuterats. 
Ombyggnad av Nyängsvägen med planskilda, säkra passager vid förskolor och skola borde 
bli mera kostnadseffektivt än att bygga en helt ny väg.  
 
Detta alternativ till lösning av framkomligheten på Smäckbron och i centrala Trosa har 
avfärdats både i Förstudien och senare i Vägplanen som "inte önskvärt eftersom det skulle 
innebära ökad trafik på Nyängsvägen och det finns bostäder och ett skol- och förskoleområde 
där". Vägplanen anger att "trafiksäkerhetsproblemen längs Nyängsvägen bedöms kunna bli 
större än vad de är idag längs Smäckbrogatan med hänsyn till miljön som omger 
Nyängsvägen".  
 
Här bör man verkligen tänka om. Vad finns det för möjligheter att bredda Nyängsbron? Idag 
är den konstruerad för 51 t. Det finns separat gång- och cykelbana. Nyängsvägen mynnar ut 
på Ådavägen mycket närmare Trosas centrala delar än vad en eventuell Infart planeras göra. 
Den nya vägen planeras mynna ut på Ådavägen i höjd med Bråtagatan. Det finns sålunda 
många fördelar med en sådan lösning.  
Hur skulle man kunna ordna säkra passager för skola och förskola? Vad skulle det kosta?  
Sätt detta i relation till vad den nya vägen beräknas kosta både i pengar, förlorade 
naturområden, ökade koldioxidutsläpp och ökad klimatpåverkan. Är målpunkten centrala 
Trosa kommer den planerade Infarten inte att användas eftersom man får åka "tillbaka" till 
centrala Trosa på Ådavägen.    
 
Tänka om bör man även göra då det gäller möjligheten att expandera väster om Trosa och 
framförallt södra Trosa och Tureholmshalvön. Samhällsplanering är inte enbart en sak för 
kommunen, TRV skriver ju själva att planering av bostäder och infrastruktur måste 
samordnas. Man bör ställa sig frågan:  
 
Behöver Trosa kommun expandera västerut och söderut?  
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Behöver man bygga 670 bostäder? Är det bara en siffra som kommunen kommit fram till för 
att det behövs så många bostäder för att finansiera vägen?  
 
Går det inte lika bra att bygga på östra sidan och i närheten av Vagnhärad och dess 
kommande resecentrum och närheten till kollektivtrafik och större vägar som E4? 
 
Är det inte oansvarigt att bygga en ny väg som kanske inte kommer att användas? Infarten är 
helt avhängig av att det blir en exploatering i västra och södra Trosa.  
 
De som idag bor i västra Trosa och på Tureholmshalvön använder idag väg 782 
(Västerljungsvägen) och väg 219 till Vagnhärad om man inte har Trosa som målpunkt.  
 
Är det rättvist att bygga en väg som alla kommunens skattebetalare får bekosta genom höjda 
kommunlån men inte har behov av?  
 
Vad får de som bor i Vagnhärad och Västerljung för nytta av vägen? 
 
Vilken väg kommer de som bor i tätorten Trosa på västra sidan om ån att använda? Med 
största sannolikhet kommer de inte att använda Infarten om de ska till centrala Trosa. 
 
Förstudien anger: "För att få största effekt av en ny investering är det viktigt att vägen blir 
naturlig att använda för så mycket trafik som möjligt från Lagnöområdet och västra delarna 
av Trosa." 
  
Förstudien anger: "Väg 782 mot Västerljung nyttjas av de boende i västra Trosa för resor mot 
Vagnhärad och vice versa. Resan utgör ett snabbare alternativ än via Trosa men är inget 
önskvärt alternativ till de resor som inte har målpunkt Vagnhärad då man i det fallet leder 
trafiken genom centrala Vagnhärad med ökad trafik där som följd." 
 
Andra steget i 4-stegsprincipen är Optimera vilket innebär att genomföra åtgärder som 
medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Varken kommunen eller 
TRV har genomfört några undersökningar av vilka de vanligaste målpunkterna är för de som 
idag bor i västra Trosa och på Tureholmshalvön. Hade man undersökt detta hade man 
sannolikt upptäckt att de flesta bilresor från dessa områden har annan målpunkt än Trosa. De 
flesta bilresor som sker från västra Trosa och Tureholmshalvön går via Västerljungsvägen 
(782) till Vagnhärad och vidare där man fortsätter antingen med tåg, buss eller andra vägar 
som t ex E4.  
De planerade nya exploateringarna i västra Trosa kommer troligen att använda denna väg i 
stor utsträckning då den är både kortare och snabbare än att åka via Trosa. Varför har man 
inte analyserat detta alternativ i 4-stegsanalysen?  
 
I Förstudien står under punkt 5.4 "För att få största effekt av en ny investering är det viktigt 
att vägen blir naturlig att använda för så mycket trafik som möjligt från Lagnöområdet och 
västra delarna av Trosa".  
 
Det saknas en undersökning av vilka vägar som används idag för boende i västra Trosa och 
Tureholmshalvön.  
 



 10 

Mer än 50% av kommunens invånare arbetar idag utanför kommunens gränser. Ytterst få har 
sin arbetsplats i själva tätorten Trosa och har därför inte någon anledning att åka dit av den 
anledningen. 
 
Andra alternativ under steg 2 Optimera för att mer effektivt utnyttja befintliga vägar är de 
som föreslagits ovan, enkelriktning av Smäckbron i kombination med breddning av bron vid 
Nyängsvägen och säkra passager vid Nyängsvägens skola och förskolor.  
 
Steg 3 i 4-stegsprincipen är Bygg om, vilket innebär att begränsade ombyggnationer 
genomförs. Det skulle kunna vara t ex breddning av Nyängsbron och förbättringsåtgärder av 
Nyängsvägen.  
 
Förstudien avfärdar detta och anger "Inga sådana åtgärder bedöms kunna utföras för att 
uppfylla ställda mål och åtgärda befintliga problem".  
 
Hur har man kommit fram till denna bedömning när man inte undersökt och analyserat de 
alternativ som föreslagits?  
 
Förstudien anger även "Ökad trafik på Nyängsvägen är inte önskvärt..." Det är naturligtvis 
önskvärt med mindre trafik på Nyängsvägen men den planerade nya vägen leder inte till 
minskad trafik där. Detta på grund av att denna väg är kortare och mynnar ut närmare handel 
och centrala Trosa, den blir bekvämare att åka än den planerade Infarten. Den planerade 
Infarten löser sålunda inte trafikproblemen i centrala Trosa vilket ju TRV även konstaterat i 
både Förstudie och Vägplan.  
 
Steg 4 i 4-stegsprincipen är Bygg nytt och genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre 
tidigare stegen. Som visas ovan finns det inte behov av en ny väg.  
 
Förstudien anger "åtgärder inom steg ett och två kan bidra till att avhjälpa brister inom vald 
huvudlösning och minska behovet av, eller skjuta upp, vägbyggnadsåtgärder." 
  
Varför inte skjuta upp planerna på att bygga en ny väg tills man vet att det finns ett behov av 
vägen och att den planerade exploateringen i västra Trosa och Tureholmshalvön blir av i den 
utsträckning man räknat med för att betala för vägen? 
 
Fyrstegsanalysen görs normalt i ett tidigt skede av ett projekt. Då det gäller Infarten har 
förutsättningar väsentligt förändrats under projektets planering och detta påverkar planeringen 
i högsta grad. Det finns fortfarande möjlighet att lägga ned projektet eller att avvakta 
utvecklingen av exploatering och konjunktur. 
 
 
Målen med Infart Västra Trosa uppnås inte  
 
Syftet med Infart Västra Trosa är framförallt att åtgärda framkomlighetsproblematiken i 
centrala Trosa och möjliggöra en exploatering väster om Trosa tätort. 
 
Den viktigaste målsättningen, nämligen den att avlasta trafiken på Smäckbrogatan uppfylls 
inte. Trafikproblemen vid Smäckbrogatan kvarstår och kommer till och med att öka på grund 
av befolkningsökningen.  
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De som redan bor i västra Trosa kommer inte att använda Infarten då denna utgör en lång 
omväg om målpunkten är centrala Trosa. Denna avlastning har man dock räknat med i 
analyserna men den är inte trolig. 
 
Möjligheten till en västlig exploatering uppfylls men tillväxten skulle lika gärna kunna ske på 
andra bättre lämpade platser som i och i närheten av Vagnhärad som har tillgång till 
kollektivtrafik och närhet till E4.  
 
 
Det finns inget behov av Infart Västra Trosa 
 
Målsättningen att lösa trafiksituationen i centrala Trosa uppfylls ej. Trafiken på 
Smäckbrogatan kommer att öka i stället för att minska. 
 
Målsättningen att möjliggöra expansion av västra och södra Trosa uppfylls endast om det 
finns tillräcklig många som önskar bosätta sig i exploateringsområden, som ligger långt från 
tätorternas serviceutbud och kollektivtrafik.  
 
I dagsläget finns stora svårigheter att sälja bostäder och att få godkännande av detaljplaner 
från både Länsstyrelse och kommun i de av kommunen utpekade exploateringsområdena.  
Blir det ingen exploatering i den utsträckning som krävs för att finansiera vägen (670 
bostäder) kommer alla Trosa kommuns skattebetalare att stå för kostnaden.  
 
Det finns ett stort motstånd mot vägen idag då merparten av Trosa kommuns invånare inte har 
behov av att använda Infarten eftersom den leder till en återvändsväg, Utterviksvägen (768). 
Bor man i Vagnhärad, Västerljung eller i östra eller centrala Trosa har man inget behov av 
vägen. Inte heller de som bor i tätorten Trosa väster om ån. 
 
Användning av kommunens och statens medel bör ske rättvist och inte tillfalla endast en 
bråkdel av Trosa kommuns befolkning. Samhällsnyttan är för de flesta lika med noll.  
 
För dem som bosätter sig i västra och södra Trosa och som har som målpunkt centrala Trosa 
ligger anslutningen av Infarten till Ådavägen för långt från centrala Trosa för att Infarten ska 
bli attraktiv att använda. 
 
10 § Väglagen (1971:948) lyder: Ny väg får anläggas, om vägen behövs för allmän 
samfärdsel eller annars kan antas få synnerlig betydelse för det allmänna. 
 
Jag ifrågasätter behovet av den planerade vägen Infart Västra Trosa och anser att detta projekt 
bör läggas ned. 
 
 
Projektet motverkar miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan" 
 
Trafikverkets bedömning i granskningshandlingarna är att projektets klimatpåverkan är 
försumbar och att projektet inte motverkar miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan". 
 
Länsstyrelsen riktar dock i sitt Yttrande daterat 19 april 2018 över Vägplan för anläggning av 
Infart Västra Trosa (11) viss kritik mot Trafikverkets bedömning av projektets 
klimatpåverkan under drifttiden. Länsstyrelsen anser att bedömningen är översiktlig och 
poängterar att det kommer att ställas krav på en samordning med samhällsplaneringen i övrigt 
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för att undvika att verkets prognos kullkastas av en oförutsedd ökad (inducerad) trafik och 
därigenom risk för ökade utsläpp av växthusgaser. Länsstyrelsen antar att Trafikverket 
medverkar till en god lokal samhällsplanering i övrigt som underlättar ett hållbart 
resebeteende.  
 
I svar (1) på skrivelsen, Har klimatmålen inkluderats vid planeringen av Infart Västra Trosa 
med vidhängande exploatering av västra Trosa och Tureholmshalvön, skriver TRV:  
 
"Transportsystemet och den kommunala samhällsplaneringen är ömsesidigt beroende av 
varandra. För en hållbar utveckling och ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt 
hållbart transportsystem måste planeringen av bostäder och infrastruktur samordnas".  
 
TRV säger vidare i samma svar (1), angående frågan att minska utsläppen av växthusgaser att  
 
"utsläppen kan minska med ett mer transporteffektivt (tidigare tranportsnålt) samhälle".  
 
I TRV rapporten (3), sid 9 står:  
 
"Inom området transportsnål samhällsplanering har bildandet av Trafikverket inneburit att 
det finns en god samlad kompetens inom området planering av samhälle och transportsystem. 
Det gör att möjligheterna har ökat att ge bra råd till kommuner om klimatsmart och 
energieffektiv bebyggelseplanering i tidiga skeden."  
 
 TRV har tillsammans med Trosa kommun arbetat fram förslaget till Infart Västra Trosa.  
Inga diskussioner eller förslag på mer klimatsmarta alternativ har förekommit. Varken TRV 
eller Länsstyrelsen ifrågasätter varför en ny väg behövs för att exploatera områden långt från 
tätorterna och där kollektivtrafik saknas.  
 
Varför har Trafikverket inte utnyttjat den kompetens inom transportsnål samhällsplanering 
som den besitter i projektet Infart Västra Trosa?  
 
Varför har Trafikverket inte gett förslag till Trosa kommun redan på planeringsstadiet och i 4-
stegsanalysen hur man planerar för en klimatsmart och transportsnål samhällsbebyggelse? 
Särskilt efter det att man konstaterat att det viktigaste målet för Infarten, minskad trafik i 
centrala Trosa, inte nåddes. 
 
Trafikverket hävdar att dess uppdrag inte är att planera för minskad trafik (1). Det är ett 
påstående som går tvärtemot regeringens klimatpolitik och Trafikverkets egna utredningar. 
Flera TRV rapporter (3, 5, 6) beskriver hur klimatmålen enligt Parisavtalet ska kunna nås 
genom olika åtgärder och styrmedel. Trafikverket har dock enligt egen utsago inte hunnit 
implementera Parisavtalet fullt ut i alla Trafikverkets riktlinjer (7, sid 31 i 
samrådsredogörelsen i granskningshandlingen).  
 
Naturvårdsverket skriver i svar (8) på skrivelse, Har klimatmålen inkluderats vid planeringen 
av Infart Västra Trosa med vidhängande exploatering av västra Trosa och Tureholmshalvön: 
 
"Generellt anser Naturvårdsverket att hur transportsystemet utvecklas är av central betydelse 
för att ett flertal av de nationella miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Riksdagen har 2017 
beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk och att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser 2045. Transportsektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av 
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växthusgaser. Flertalet utredningar har slagit fast att för att nå klimatmålen så kommer 
utveckling av renare fordon och bränslen inte att vara tillräcklig, utan trafikarbetet med bil 
och lastbil (liksom flyg) behöver också minska genom en inriktning mot mer transportsnål 
samhällsplanering. (Miljömålsberedningens betänkande SOU 2016:47, Fossilfri fordonstrafik 
betänkande SOU 2013:84, Nationell strategi för omställning av transportsektorn till 
fossilfrihet - Energimyndigheten Rapport 2017:07)."  
 
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljö- och klimatfrågor 
och verkar för att miljö- och klimatmålen ska nås. 
 
Alla myndigheter, inklusive Trafikverket, är således eniga om vad som måste göras för att 
uppnå klimatmålen men ingen agerar. Nu finns ett utmärkt tillfälle för Trafikverket att agera 
och ompröva hela projektet Infart Västra Trosa.  
 
 
Klimatkalkylen är bristfällig - inducerad trafik bör beaktas  
 
Klimatkalkylen i Vägplanen beskriver endast vilken miljöpåverkan anläggningsarbetena har 
på miljön. I driftsskedet är klimatpåverkan endast översiktligt beskriven och bygger dessutom 
på generella antaganden om trafikutvecklingen, se nedan Trafikprognoser. 
 
Faktorer som inducerad trafik bör beaktas i klimatkalkylen.  
 
Naturvårdsverket skriver (9): 
 
"Hur transportsystemet utvecklas är av central betydelse för möjligheten att nå Sveriges 
målsättningar på klimatområdet. För att klara klimatmålen räcker det inte med effektivare 
fordon och ökad andel förnybara drivmedel. Minskat trafikarbete med bil behövs också, 
genom överflyttning till mindre miljöbelastande trafikslag och genom en inriktning mot mer 
transportsnål samhällsplanering. 
Samtidigt leder utbyggd kapacitet i väginfrastrukturen, enligt omfattande forskning, till 
inducerad trafik på kort och lång sikt. På kort sikt genom omfördelning av rutt och tidpunkt 
för bilresor. På lång sikt genom val av destinationer längre bort för arbets- och inköpsresor 
etc., val av bostad på längre avstånd från arbetsplats och andra målpunkter, överflyttning av 
resor till bil från alternativa färdsätt, samt inte minst genom de signaler om färdmedelsval 
som investeringar ger till resenärer och transportköpare. 10 % minskad restid ökar 
trafikarbetet med mellan 3 % och upp till hela 110 % på lång sikt." 
 
Fenomenet inducerad trafik har inte beaktats i Vägplanen. 
 
Tillkomsten av en eventuell Infart Västra Trosa skulle uppmuntra både bilåkande och 
bilpendling. 
 
 
Samhällsekonomiska aspekter - känslighetsanalys bör göras 
 
Enligt Trafikverkets rapport visar de samhällsekonomiska modellerna ofta på lönsamhet för 
nyinvesteringar i väginfrastruktur med höga trafikflöden och höga hastigheter eftersom 
summan av restidsvinsterna blir väldigt stor och därmed ger stor nytta. Nyinvestering i 
väginfrastruktur är dock många gånger inte förenlig med målet om begränsad klimatpåverkan, 
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eftersom utbyggd och förbättrad väginfrastruktur ofta leder till en ökad biltrafik. För de större 
projekten ska det dock göras känslighetsanalyser även för Trafikverkets klimatscenario med 
minskad biltrafik.  
 
I TRVs rapport (6) står följande:  
"En tolkning av det transportpolitiska målet såsom gjordes i kapitel 3 skulle sätta mycket av 
det som görs idag i ett annat perspektiv. Om man ser det som att målet är att skapa en god 
tillgänglighet inom hänsynsmålets ramar innebär det förändringar även för hur vi tolkar 
samhällsekonomisk effektivitet. Den samhällsekonomiska effektiviteten nås då inom ramarna 
som är fasta. Ramarnas utgörs av aspekterna miljö, hälsa (inklusive social hållbarhet) och 
säkerhet. Detta skiljer sig från nuvarande samhällsekonomiskt tänkande där tidsvinster (d.v.s. 
tillgänglighet), ofta för ett enskilt trafikslag, vägs mot nyttor för miljö, hälsa och säkerhet. I 
de allra flesta fall har tidsvinsterna en avgörande betydelse för den totala lönsamheten. Som 
visades i känslighetsanalysen ger inte ens en fördubbling av koldioxidvärderingen någon 
märkbar betydelse för lönsamheten. Om däremot klimatmålet får utgöra ramvillkor i form av 
Klimatscenariot blir huvuddelen av vägprojekten inte längre lönsamma."  
 
En sådan känslighetsanalys har inte utförts. 
 
Den slutsats man kan dra av detta är att om man hade tagit större hänsyn och kunnat värdera 
miljö- och klimatpåverkan i pengar skulle projektet Infart Västra Trosa sannolikt bli 
olönsamt. 
  
 
Trafikprognoser 
 
I Vägplanens samhällsekonomiska bedömning har trafiken på Infarten baserats på tidigare 
trafikprognoser från Förstudien uppräknat med generella uppräkningstal för Sörmlands län, 
det vill säga exklusive effekter av en exploatering väster om Trosa.  
De trafikmätningar som anges i Förstudien utfördes år 2009 av dåvarande Vägverket och i 
Trosa tätort har mätningar utförts av Trosa kommun år 2011. 
Det har inte utförts några nya mätningar sedan dess så osäkerheten är stor i trafikprognoserna.  
 
Att TRV inte räknar med den trafik som kommer att tillföras på grund av exploateringen i 
västra och södra Trosa är märkligt, orsaken till att bygga Infarten är ju just att möjliggöra 
exploatering i västra och södra Trosa. 
 
Ännu mer anmärkningsvärt är att TRV inte tagit reda på trafikmängder på väg 768 och hur de 
trafikanter som kommer söderifrån på väg 768 idag väljer att åka då målpunkten inte är 
centrala Trosa.  
 
Vägplanens trafikanalys har fått göras översiktligt, någon trafikräkning för korsningen väg 
768/782 finns inte. De kommunala ÅDT har inte inte kunnat användas.  
 
Allt detta gör att hela den samhällsekonomiska bedömningen baseras på mycket osäkra 
trafikprognoser och resultatet kan ifrågasättas. 
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Tidsvinster  
 
I Förstudien står att det enskilt största bidraget till förväntad samhällsnytta står 
restidskostnaderna för och att det beror på att genomfartstrafik i utredningsalternativet får en 
vägförkortning på cirka 700 meter.  
Enligt Förstudien skulle en Förbifart innebära att restiden mellan korsningen väg 782/768 
(Utterviksvägen) och Vagnhärads station minskar till cirka 6,5 minuter jämfört med dagens 8 
minuter (via Västerljung /väg 782/219 eller 9 minuter (via Smäckbrogatan/väg 219. 
Antagandet bygger på att väg 218 mellan Trosa och Vagnhärad är utbyggd till mötesfri 
landsväg med 100 km/h, (sid 25 i Förstudien).  
 
I Vägplanen står det att det gjordes lite fel som underskattade framförallt tidsvinsten med 
projektet. Det står även i Vägplanen att restidskostnaderna är en av parametrarna som 
tydligast förändrats i kalkylen.  
 
Vad jag kan se finns inget nämnt om tidsvinster och restider på något ställe i Vägplanen. 
Restiderna anses ju vara det enskilt största bidraget till samhällsnyttan så varför redovisas inte 
dessa?  
 
Det finns heller inget nämnt om väg 218 (Ådavägen) och en ökning av hastigheten till 100 
km/h. Det var ju ett av antagandena för att restiderna skulle kunna förkortas.  
 
Tidsvinster (= tillgänglighet) får för stor betydelse i den samhällsekonomiska bedömningen. 
Tidsvinster vägs mot nyttor för miljö, hälsa och säkerhet. I de allra flesta fall har tidsvinsterna 
en avgörande betydelse för den totala lönsamheten. Inte ens en fördubbling av 
koldioxidvärderingen har någon märkbar betydelse för lönsamheten.  Om däremot 
klimatmålet får utgöra ramvillkor blir huvuddelen av vägprojekten inte längre lönsamma i den  
samhällsekonomiska analysen.  
 
  
Den samhällsekonomiska bedömningen är otillfredsställande 
 
Den samhällsekonomiska bedömningen sammanfattas på tio rader i Vägplanen. Denna 
sammanfattning säger inget om vilka kostnader/nyttor man bedömt. I Förstudien kan man 
utläsa vad man värderat men det går inte alls att jämföra de två dokumenten. Dessa dokument 
är av central betydelse för hela projektet. 
  
Den samhällsekonomiska bedömningen (SEB) är för en lekman helt obegriplig, det saknas en 
sammanfattning som på ett enkelt sätt ger de viktigaste fakta av vad man har undersökt. 
Något liknande den redovisning som finns i Förstudien behövs.  
Även för beslutsfattare är detta dokument oanvändbart. Tydlighet och genomskådlighet bör 
vara ledstjärnor för den som upprättar en samlad effektbedömning. Det ökar chanserna för en 
effektiv planering och främjar demokratin genom att öka insynen i planeringen. Det skriver 
TRV själv under punkt V. 
 
Exempel på obegripliga påståenden ges i SEB, sid 21 där det står:  
 
Möjlig maximal sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet: Lönsam  
och på raden under: 
Slutlig sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet: Osäker lönsamhet. 
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Ytterligare exempel på invecklade förklaringar utgör följande avsnitt från bilaga 1 i SEB: 
 
"I målanalysen koncentrerar man sig alltså på analys och bedömning av varje enskilt mål var 
för sig (olika funktionsmål och olika hänsynsmål) medan man i den samhällsekonomiska 
analysen koncentrerar sig på att ta fram ett sammanfattande resultat med avseende på det 
övergripande målet om samhällsekonomisk effektivitet. Målanalyserna ger viktig information 
t.ex. när man ska planera eller utvärdera arbete för att främja ett enskilt funktions- eller 
hänsynsmål (t.ex. nollvisionen för trafiksäkerhet eller att uppnå ett klimatmål). 
Den samhällsekonomiska analysen ger viktig information när det gäller att få en helhetsbild 
av en åtgärds sammanlagda effekter. När det uppstår intressekonflikter och olika gruppers 
intressen ställs mot varandra (t.ex. tidsvinster erhålls till priset av ökad olycksrisk, ny väg och 
ökad tillgänglighet erhålls till priset av intrångseffekter och andra miljöeffekter), då behöver 
man kunna göra en sammanvägning av de olika effekterna och den nytta eller onytta de ger 
för olika grupper och sektorer i samhället."  
 
 
Samhällsekonomiska aspekter 
 
I den Samhällsekonomiska bedömningen, SEB, värderas klimatpåverkan positivt, dels 
minskar CO2-utsläppen och dels minskar utsläppen av partiklar i centrala Trosa. Detta på 
grund av att man räknar med att det blir ett jämt trafikflöde på nya vägen jämfört med ”att stå 
still” i centrala delarna av Trosa. Det är mycket ovanligt, tror faktiskt aldrig det inträffat, att 
trafiken stått still på Smäckbrogatan. Däremot kan det uppkomma köer på väg 218 in mot 
Trosa men denna väg ingår inte i det område som bedömdes i SEB. 
 
I beslutet från TRV 2016-12-05 påpekar TRV: "I det fortsatta arbetet med vägplanen måste 
projektet säkra och öka samhällslönsamheten för projektet, eftersom den samhällsekonomiska 
lönsamheten är osäker."  
 
 
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 
 
Ett överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen insändes i mars 2018. Överklagandet 
gäller huruvida Länsstyrelsen i Södermanland följt och riktigt tolkat gällande miljö- och 
klimatlagar i miljöbedömningen av projekt Infart Västra Trosa med åtföljande exploatering. 
Lagar som åberopas är: 
 

• Förvaltningslagen 1986:223, 27§ - nya omständigheter har inträffat. 
• Miljöbalken 1998:808, 1 kap 1§ - projektet främjar inte en hållbar utveckling. 
• Miljöbalken 1998:808, 17 kap. 3§ - projektet bör tillåtlighetsprövas. 
• Förordning 1998:905 om Miljökonsekvensbeskrivningar, Bil 2 - hänsyn bör tas till 

projektets omfattning, förening med andra projekt, utnyttjande av mark, lokalisering, 
effekternas omfattning och varaktighet m m. 

• Väglagen 1971:948, 10§ - ny väg får anläggas om den behövs för allmän samfärdsel. 
• Klimatlagen 2017:720, 2§ 1. - regeringens klimatpolitiska arbete ska syfta till att 

förhindra farlig störning i klimatsystemet. 
 
 
 



 17 

Slutsats 
 
Trafikverket bör ompröva hela projektet Infart Västra Trosa med vidhängande exploatering. 
Trafikverket bör följa sina egna riktlinjer då det gäller samordning av infrastruktur och 
samhällsplanering och se till att de av regeringen uppsatta klimatmålen nås. 
 
Lösningen på ett problem kan ibland innebära att den blir en annan än den som tidigare 
framstått som självklar. Det kan till exempel innebära åtgärder utanför transportsystemet, 
exempelvis bebyggelseplanering.  
 
Dagens klimatmål kräver en förändrad inriktning i utvecklingen av samhälle och infrastruktur, 
det vill säga ett transportsnålt samhälle.  
 
Ingrid Benson 
mail: ingrid.benson@bensonmedreg.com 
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