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Vägplan för anläggning av Infart västra Trosa, Trosa kommun

Länsstyrelsens ställningstagande
Tillstyrkan
Länsstyrelsen tillstyrker att vägplanen för anläggning av Infart västra Trosa fastställs enligt 
18 § väglagen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot hur de allmänna intressena
har tillgodosetts. Vägutbyggnaden är enligt Länsstyrelsens bedömning förenlig
med de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken, hushållningsbestämmelserna 
enligt 3–4 kap. miljöbalken, miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 3 § miljöbalken samt 
skyddsbestämmelserna enligt 7 kap. miljöbalken (strand- respektive biotopskydd).
Nedan följer Länsstyrelsens motivering till ställningstagandet och synpunkter inför det
fortsatta projekteringsarbetet.
 
Motivering till beslutet
De allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap MB
I Länsstyrelsens bedömning av vägens förenlighet med de allmänna hänsynsreglerna 
lägger vi tonvikten på intrång i natur- och kulturmiljön, vattenkvaliteten i Trosaån och 
projektets klimatpåverkan vid byggande och drift. Såväl vägens lokalisering och närmare 
utformning som val av kompletterande skyddsåtgärder är av betydelse för vår bedömning. 
Länsstyrelsen anser att den föreslagna vägen har lokaliserat, utformats och skyddsåtgärder 
valts med hänsyn till innehållet i de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken.

Klimatpåverkan
Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk som innebär att Sverige ska vara 
klimatneutralt år 2045. För att klara målet ska Sveriges transportsektor minska sina utsläpp 
med 70 procent till 2030. Vidare framgår att om klimatmålen ska nås så behöver 
infrastrukturplaneringen inriktas på att tillgängligheten sker inom ramen för klimatmålen.
Vägutbyggnadsprojekt innebär ofta målkonflikter mellan klimatmål och tillgänglighetsmål.
Ett vägprojekt bidrar till utsläpp av klimatpåverkande gaser dels vid byggande och 
underhåll och dels vid drift. I granskningshandlingarna och dess samlade effektbedömning 
(SEB) för vägprojektet redovisas Trafikverkets bedömning av projektets klimatpåverkan 
för dessa skeden. Verkets samlade bedömning är att projektets påverkan är försumbar och 
att projektet inte motverkar miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”.    
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Länsstyrelsen konstaterar att verkets redovisning i SEB av förväntat klimatpåverkan under 
byggtiden är ambitiöst upplagd. Trafikverket har vidare under samrådet meddelat att 
klimatkrav kommer att ställas i samband med upphandling av entreprenör för vägbygget, 
vilket Länsstyrelsen välkomnar.
Trafikverkets bedömning av klimatpåverkan för driftskedet i SEB är översiktlig och 
bygger till del på en generell prognos för trafikutvecklingen. Länsstyrelsen inser 
svårigheten med att prognostisera framtida utsläpp, som verket endast i mindre del har 
rådighet över. Länsstyrelsen kan ändå ställa sig bakom verkets bedömning av påverkan 
under drifttiden, men poängterar att detta kommer att ställa krav på en samordning med 
samhällsplaneringen i övrigt för att undvika att verkets prognos kullkastas av en oförutsett 
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 resbeteende. Denna innefattar att tillgängliggöra goda 
möjligheter till resor med kollektivtrafik, gång och cykel. 

Val av plats
Länsstyrelsen har under samrådsprocessen betonat att det bör eftersträvas en linjeföring, 
terränganpassning och utformning så att barriäreffekter för friluftsliv, växt- och djurliv 
samt påverkan på landskapsbilden begränsas. Den planerade sträckningen ligger inom 
utredningskorridor ”Mittsyd” som Länsstyrelsen, av hänsyn till ovanstående samt risken 
för bullerstörningar vid bebyggelsen i Västra Fän, förordat under samrådet. 
Länsstyrelsen har vidare under samrådet förordat Trafikverkets föreslagna tunnelalternativ 
istället för den vägskärning som verket sedan har fattat beslut om. Länsstyrelsen ställer sig 
bakom föreslaget utformningsalternativ ”Grön” för skärningen, som vi bedömer mildrar 
upplevelsen av intrånget i landskapet. Utifrån den barriärverkan som skärningen medför, 
bedömer Länsstyrelsen att föreslagen planskild passage är avgörande för att tillförsäkra det 
rörliga friluftslivets tillgång till de norra delarna av Hunga strövområde samt möjliggöra en 
trafiksäker passage för Sörmlandsleden. 
Viktigt för Länsstyrelsens bedömning av passagen av Trosaån har varit att denna, eftersom 
inga åtgärder planeras i åns vattenområde och passage under bron medges, medför ett 
begränsat intrång i förutsättningarna för växt- och djurliv samt rörliga friluftslivets tillgång 
till åområdet. 
Vi har även beaktat att föreslagen sträckning innebär ett relativt begränsat intrång i 
produktiv jordbruksmark. 

Utifrån att vi därutöver förutsätter att Trafikverket vid anläggningen av vägen beaktar de 
närmare utformningsprinciper, som redovisas i granskningshandlingarna, delar 
Länsstyrelsen verkets bedömning att val av plats är lämplig med hänsyn till vad som 
bedöms vara tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Kulturmiljö
Under den fleråriga samrådsprocessen har Länsstyrelsen återkommande framhållit några 
viktiga punkter gällande kulturmiljön:

- För att den riksintressanta kulturmiljön Tureholm inte ska riskera att skadas 
påtagligt måste planerade vägbankar hålla låg profil och eventuell vägbelysning 
inte bli iögonfallande. Skälet är att dessa nytillskott inte ska komma dominera det 
värdefulla kulturlandskapet. Enligt granskningshandlingarna eftersträvas en låg 
vägbank och ingen belysning är planerad utmed den nya vägsträckningen. 
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- För att den riksintressanta kulturmiljön Trosaåns dalgång inte ska riskera att skadas 
påtagligt måste den även i fortsättningen gå att färdas på, åtminstone för mindre 
båtar. Bron ska även vara anpassad så att gångtrafikanter kan stanna upp och se och 
uppleva ådalgången. Enligt granskningshandlingarna kommer det att vara möjligt 
att passera under bron med mindre båt, t.ex. kanot. 

Ansökan om tillstånd enligt KML till ingrepp i fornlämningarna Trosa-Vagnhärad 656 och 
661 krävs. Trafikverket avser att göra denna ansökan när vägplanen har fastställts.

Länsstyrelsens tillstyrkan av att vägplanen fastställs med hänsyn tilll påverkan på 
kulturmiljön utgår ifrån att riksintressena tillgodoses enligt vad som framgår av 
granskningshandlingarna och att fornlämningarna undersöks till rimlig omfattning i 
förhållande till vägarbetsföretaget.

Under samrådet har Länsstyrelsen föreslagit Trafikverket att om möjligt genomföra 
skadelindrande/värdestärkande åtgärder inom de båda riksintressanta kulturmiljöerna 
genom att sätta upp informationsskyltar. Dessa skulle kunna placeras dels på den nya bron 
över Trosaån och dels där den nya vägen korsar den äldre färdvägen vid Tureholm. 
Eventuella informationsskyltar kan tas fram i samarbete med Länsstyrelsen och Trosa 
kommun.

Naturmiljö

Länsstyrelsen bedömer att vägplanen kan tillstyrkas ur allmän naturmiljösynpunkt, men 
har följande förslag på skadelindrande/stärkande åtgärder för naturmiljön att om möjligt 
beakta i den fortsatta byggprojekteringen;

 I samband med avverkning av skogen ovan och invid bergskärningen 
rekommenderas att lågor av äldre tall lämnas i solexponerade lägen som substrat 
för ett flertal insekter som är beroende av äldre död tallved. Lågorna som lämnas 
behöver vara av grövre dimensioner >30 cm diameter. Ytterligare information om 
genomförande av åtgärden finns att läsa i rapporten "Aktiva naturvårdsåtgärder i 
tallskogsmiljöer - erfarenheter av tio års verksamhet i 
Södermanland”(Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2017:6).

 För att gynna pollinerande insekter vore det fördelaktigt att plantera eller så in 
blommande nektarbärande växter i vägbankarna, åtminstone i den vägbank som är 
sydvänd.

 I planen anges att skogsbäcken ska kulverteras i en böj under vägen. Kan 
alternativet att istället leda om bäcken och låta den löpa öppet utmed vägbanken på 
norra sidan prövas?

När det gäller vägens barriäreffekt är gångtunneln vid Hunga mycket viktig för friluftlivet i 
området, inte minst Sörmlandsleden. Och frånvaron av viltstängsel minskar vägens 
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barriäreffekt för djurlivet. Möjlighet till passage på land utmed stranden under bron vid 
Trosaån är betydelsefull för djurlivet, inte minst för utter.

Genom åtgärder som t.ex. de ovan nämna skapas förutsättning för att möta de negativa 
effekterna som projektet har på miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- 
och djurliv”.

Risk och säkerhet - geoteknik
Brokonstruktionen över Trosaån anläggs enligt granskningshandlingarna med brostöd 
utanför själva ån och har som Trafikverket redogjort för vid samrådsmötet 2018-01-22 inte 
bedömts kräva någon prövning av tillståndspliktiga åtgärder som t.ex. erosionsskydd inom 
vattenområdet. Vidare anges i granskningshandlingarna att bron dimensioneras för ett 100-
årsflöde för att klara framtida klimatförändringar med eventuella översvämningar. 
Länsstyrelsen utgår från att Trafikverket i övrigt beaktar de geotekniska förutsättningarna i 
kommande byggprojektering.

Masshantering 
Enligt granskningshandlingarna kommer projektet att generera ett massöverskott av 
framförallt bergmassor. Överskottsmassor kommer i stor utsträckning behöva transporteras 
bort från arbetsområdet. Trafikverket har vid samrådsmöte 2018-01-22 meddelat att det 
inte kommer att ske någon landskapsmodellering i projektet.

Buller och vibrationer
Enligt granskningshandlingarna så har beräkningar av nutida och framtida 
bullerförhållanden visat att det inte är några bostadsfastigheter som beräknas få 
ekvivalentnivå över 55 dBA eller maximalnivå över 70 dBA utomhus, vilket innebär att 
riktvärdet för ny infrastruktur kan innehållas. Länsstyrelsens tillstyrkan till vägplanen utgår 
därmed ifrån att vi förutsätter att gällande riktvärden klaras utan särskilda skyddsåtgärder.

Enligt granskningshandlingarna avser Trafikverket att inför byggskedet låta genomföra 
inventering av byggnader inom lerområden där det finns risk för att anläggningsarbetet 
orsakar skadliga vibrationer.

Hushållningsbestämmelserna enligt 3 - 4 kap. § miljöbalken
Vägplanen berör två områden utpekade som riksintressen för kulturmiljövård, enligt 3 kap. 
6 § miljöbalken – Tureholm respektive Trosaåns dalgång vilket närmare redogörs för under 
rubriken ”Kulturmiljö”. 

Vägplaneområdet ligger även inom i riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 
kap. 2 § och riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. 4§ miljöbalken.

Länsstyrelsen anser sammantaget att projektet med beaktande av dess omfattning och 
karaktär samt utifrån i granskningshandlingarna redovisade hänsyn att projektet inte 
riskerar att påtagligt skada dessa intressen och att vägutbyggnaden därför är förenlig med 
riksintressena.

Skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken
Av 14 § väglagen följer att en väg ska byggas så att syftet med
naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande
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eller användning inte motverkas. Av förarbetena följer att frågan om vägplanens
förenlighet med biotop- respektive strandskyddets syften ska behandlas genom
tillämpning av 14 § väglagen och inom ramen för samrådet mellan den som avser
att bygga vägen och länsstyrelsen. 
Nedan följer Länsstyrelsens bedömning i detta avseende.

Strandskydd
Passagen över Trosaån samt invid och över skogsbäcken väster om skidbacken ligger inom 
och medför intrång i områden som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. MB. Intrånget ska 
vägas mot den allmänna samhällsnytta projektet medför. Länsstyrelsens sammanvägda 
bedömning är att vägens lokalisering och den föreslagna utformning som framgår av 
granskningshandlingarna innebär att förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden långsiktigt tryggas, och goda livsvillkor för djur- och växtlivet bevaras. 
Vägåtgärden är därmed att anse som förenlig med strandskyddets syften som är att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land (7 kap 13§ MB).

Biotopskydd
Öster om Trosaån korsar vägen ett dike, som avleder vatten från kommunens anlagda 
våtmarksreningsområde. Diket har bedömts omfattas av biotopskydd enligt 7 kap 11§ MB. 
Enligt granskningshandlingarna kommer diket att grävas om på en kortare sträcka och 
ledas ut till Trosaån. Länsstyrelsen ser utifrån given flödesriktningen att om diket istället 
leds under vägen i kulvert så bibehålls en längre sträckning öppet dike nedströms vilket 
kan behöva övervägas. 
Länsstyrelsen bedömer dock att åtgärden oavsett slutligt val av alternativ, förutsatt att den 
inte påverkar våtmarksanläggningens funktion, endast medför ett begränsat intrång i det 
eventuella biotopskyddsområdets värden att vägas mot vägprojektets samhällsnytta. 
Vägåtgärden är därmed att anse som förenlig med biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 
kap. 11§ MB.

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 3 § miljöbalken (MKN) 
Vägplanen berör vattenförekomsten Trosaån. Trafikverket har vid samrådsmöte 2018-01-
22 meddelat att det i nuläget inte är inte aktuellt med åtgärder i vatten, och därmed heller 
inte vattenverksamhet i samband med brobygget över ån. Verket påtalade vid mötet att 
”olyckligtvis är inte plan- och miljöbeskrivningen entydig i detta”. Länsstyrelsens 
bedömning av påverkan på vattenkvaliteten i Trosaån utgår därför ifrån att byggandet av 
bron över ån inte kommer att kräva några åtgärder inom åns vattenområde som kräver 
tillstånd enligt 11 kap. MB. 

Även om Trafikverkets bedömning är att det inte blir fråga om något arbete i 
vattenområdet vid Trosaån och därmed inte någon vattenverksamhet enligt 11 kap. MB så 
anser Länsstyrelsen att MKN för vatten kan komma att påverkas. Bron kommer att bidra 
med skuggning av vattendraget, men den naturliga trädridån som försvinner har också 
funktion att minska erosionen till vattendraget och bidra med död organiskt material och 
ved (parametrarna ”Död ved i vattendrag” och ”Vattendragets närområde” under 
kvalitetsfaktorn ”Morfologisk tillstånd i vattendrag”). Länsstyrelsen ser gärna att detta om 
möjligt kompenseras genom att Trafikverket medverkar till stärkande åtgärder för 
naturmiljön kring ån som t.ex. plantering av träd i någon annan sträcka av ån med dålig 
skuggning.
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Länsstyrelsen anser vidare att det är angeläget att dagvatten som uppkommer vid 
byggande, underhåll och drift hanteras på ett sätt som innebär att vattenkvaliteten i berörd 
recipient inte riskerar att bli sämre. Av plan- och miljöbeskrivningen framgår att på platser 
där byggnadsarbete i vattendrag utförs och det finns risk för att vattnet grumlas bör 
skyddsåtgärder vidtas. Länsstyrelsens tillstyrkan till vägplanen innebär att vi förutsätter att 
sådana skyddsåtgärder genomförs. Vi ser det även som angeläget att Trafikverket 
regelbundet följer att skyddsåtgärderna mot grumling har avsedd effekt med hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Vägplanens förenlighet med gällande planer enligt PBL
Av 5 § Förordning (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden m.m. följer 
att den myndighet, som ska tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken i ett 
ärende, i beslutet ska ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går 
att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna 
samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att vägplanen är förenlig med Trosa kommuns översiktsplan. 

Redaktionella synpunkter
Rättelser i tabell 10.1.1 på sida 44 i Plan- och miljöbeskrivningen:

 Dispens för markavvattning ska vara ”Tillstånd för markavvattning”
 Anmälan om vattenverksamhet/Anmärkning: ”Mindre åtgärder som inte påverkar 

några allmänna eller enskilda intressen kan genomföras utan anmälan”. 
Länsstyrelsen betonar att undantag enligt MB 11:12 bör användas restriktivt. Inga 
biologiska eller vattenkemiska värden ska påverkas.

Bedömning av miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” saknas på sida 39 i 
Plan- och miljöbeskrivningen.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har begärt Länsstyrelsens yttrande enligt väglagen inför fastställelse av 
vägplan för anläggning av Infart västra Trosa. Planen omfattar anläggning av väg Infart 
västra Trosa mellan väg 218 Ådavägen och väg 782 Västerljungsvägen inom Trosa 
kommun. Vägplanen omfattar även förändring av del av väg 218 från kommunalt 
underhåll samt förändring av del av väg 218 respektive del av väg 782 som utgår ur 
allmänt underhåll. 
Den nya vägsträckningen med en sammanlagd längd om ca 2,5 kilometer planeras att 
byggas som en sju meter bred tvåfältsväg på landsbygd med referenshastighet 60 km/h. 
Trosaån passeras med en 35 m lång bro, i anslutning till bron är den högsta vägbanken ca 4 
m över nuvarande marknivå. Vid normalt vattenstånd tillåter brohöjden gångpassage under 
bron på ena sidan. Det ska vara möjligt att passera Trosaån med lägre farkoster som t.ex. 
kanot. I väster görs den nya infarten genomgående till väg 768 mot Tureholmshalvön och 
väg 782 ansluts mot den nya infarten i två trevägskorsningar. Separat gång- och cykelväg 
föreslås i östra delen längs ca en kilometer av sträckningen. 
I väster går vägen genom en högre bergskärning, i övrigt längs sträckningen förekommer 
låga bankar och mindre skärningar. För att tillgodose det rörliga friluftslivets tillgång till 
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Hunga strövområde planeras en planskild passage under vägen öster om den stora 
bergsskärningen. 

Vägplanen har varit utställd för granskning under tiden 2017-12-01 – 2018-01-09. 
Handlingarna benämns ”granskningshandling” och är daterade 2017-09-29. Plan-och 
miljöbeskrivningen har reviderats 2018-02-12.
Länsstyrelsen har deltagit i samråd enligt väglagen med Trafikverket om projektets lokalisering, 
utformning och miljöpåverkan. Länsstyrelsen beslutade 2012-10-02 att projektet inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Lagrum
Yttrande enligt 18 § väglagen (1971:948). Länsstyrelsens yttrande över vägplanen utgår 
från innehållet i 2–4 kapitlet samt 5 kap. Miljöbalken (MB), vilka ska tillämpas vid 
Trafikverkets prövning av planen. Länsstyrelsen beaktar även planens genomförbarhet med 
hänsyn till strandskydd och biotopskydd enligt 7 kap. MB samt skyddade 
kulturmiljövärden enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har också till uppdrag att verka 
för att de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen rörande tillgänglighet, säkerhet, 
miljö och hälsa får genomslag i länet.

Information
Av granskningshandlingarna framgår att anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. MB 
kan bli aktuell för dels kulvertering av en skogsbäck och dels för omgrävning av dike. 
Anmälan bör lämnas in till Länsstyrelsen i god tid innan åtgärd. Eventuella inventeringar 
och bedömningar behöver oftast göras sommartid.
Tillstånd enligt KML för ingrepp i fornlämningarna Trosa-Vagnhärad 656 och 661 krävs.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av länsarkitekt Torbjörg Sekse med 
infrastrukturhandläggare Rune van den Brink som föredragande. 
I handläggningen har samråd skett med Deniz Butros och Maria Gustavsson (klimat- och 
energi, miljömål), Per Flodin (naturskydd), Agneta Scharp (kulturmiljö), Leena Tuomola 
(vattenförvaltning) samt Jonas Lundborg (risk- och säkerhet).

Torbjörg Sekse

Rune van den Brink
Kopia till:

Trosa kommun 
Regionförbundet Sörmland  
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