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Översiktsplan 2015, Trosa kommun, dnr ks 2014/19 

Granskningsutlåtande 

Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun. 

Kommunstyrelsens Planutskott beslutade 2015-06-11, § 116, att uppdra till 
Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till ny översiktsplan på gransk
ning. 

Förslag till ny översiktsplan sändes ut till myndigheter, grannkommuner, före
Ilingal- m fl . Materialet har funnits tillgäng li gt på kommunens webbplats, 
www.trosa.se . Granskni ng har skett från 2015-07-06 t o m 2015-09-30. 

Under granskningen har nedanståend e skrivelser inkommit. I de fall yttrandet innehål
ler synpunkter på planförslaget redovisas detta nedan i sin helhet följt av kommunens 
svar. 

Nr Datum Remissinstans/fastighetsägare 

1 2015-07-10 Sörm landskustens Räddningstjänst 

2 2015-07-17 Bonde, Christer, Tureholms slott 

3 2015-08-13 Kollektivtrafikmyndigheten 

4 2015-09-15 Karitarp, Gunnar, Stora Hunga 

5 2015-09-20 Familjen Ländin, Vagnhärad 

6 2015-09-22 Nynäshamns kommun 

7 2015-09-22 Linköpings kommun 

8 2015-09 -27 Naturskyddsföreningen Trosabygden 

9 2015-09-29 Vattenfall Eldistribution AB 

10 2015-09-29 Boende Bronsåldersvägen, 8 familjer 

11 2015-09-29 Trafikverket 

12 2015-09-30 Bingman, Erik och Gerdin, Bengt, Källvik, Västerljung 

13 2015-09-30 Bohlin, Anna, Trosa 

14 2015-09-30 Länsstyrelsen Söderman lands län 

15 2015-09-30 Nätverket Utveckla Trosa utan förbifart 

http:www.trosa.se


Översiktsplan 2015, Trosa kommun 

G ra nskni ngsutläta nde 

Synpunkter 

2. Bonde, Christer, Tureholms slott 

Synpunkter på ÖP 2015. 

Det som förut kallades förbifart Trosa och där sträckningsalternativet mittsyd förordas 
kallas nu infart västra Trosa. Enligt besked vid kommunens informationsträffar går vä
gen mellan Västerljungsvägen och Ädavägen nära AugustendaI. Mellan dessa ändpunk
ter tillåts inga på - eller avfarter på vägen har meddelats. För trafik till centrala Trosa 
och hamnen kommer nuvarande väg att användas. Likaså gör trafiken från centrala 
Trosa västerut. Kollektivtrafiken använder samma väg med sina hållplatser som betjä
nar närområden. Kollektivtrafik på infart västra Trosa är meningslös för där i skogen 
finns inga hållplatser eller anslutningar. 

Den nya vägen kallas infart västra Trosa och är alternativ infart västra Trosa men är 
även alternativ utfart västra Trosa. I andra änden är den alternativ infart norra Trosa 
och alternativ utfart norra Trosa . Vidare säges att vägen är bra för skattebetalarna för 
Trosas andel betalas av exploateringsavtal I Den exploatering som avses är Smedstorp 
väster om Hungavägen där 100.000:- per bostad ska gå till så kallad medfinansiering 
av vägen . Detta gäller även för Tureholms Gård vid exploatering av mark. Kommunens 
anlitade jurist säger att medfinansieringskravet har ett bäst före datum oklart vilket. 
Tureholms Gård kommer ej exploatera mark med medfinansieringskrav! 

Bemötande: 

När Infart västra Trosa har byggts ut kommer den att avlasta trafiken i centrala Trosa. 
För resande med målpunkt i de västra delarna ska den nya vägen vara ett mer attrak
tivt alternativ än att åka via de trånga passagerna i centrala Trosa. Det planeras inga 
anslutningar till områden utmed sträckan dock kommer tillgängliggörandet av skid
backen och elljusspåret att studeras i den fortsatta planeringen. Hur kollektivtrafiken 
planeras för Trosa tätort när Infart västra Trosa är byggd är idag svårt att uttala sig 
om. 

Trosa kommun finansierar 60% av projektet och en del av detta kommer att tas ut via 
exploateringsersättning till markägare som genom vägen får möjlighet att utveckla och 
bebygga sina fastigheter intill . Infart västra Trosa är en förutsättning för att kunna ex
ploatera de västra delarna av Trosa och mot bakgrund av det är det då naturligt att 
Trosa kommun tar ut en ersättning för detta. Trosa kommun beklagar att Tureholms 
gård i nuläget inte är intresserad av att planlägga och utveckla sina marker i anslutning 
till den kommande vägen då dessa har ett mycket fördelaktigt läge både vad gäller 
närheten till Trosa tätort men också topografiskt och vädersträcksmässigt. Kommunen 
ser dock fram emot en fortsatt dialog i frågan. 

3. Kollektivtrafikmyndiq heten 

Vi på Kollektivtrafikmyndigheten har bara en synpunkt på den uppdaterade Öp. Nedan 
kursivt har jag kopierat berörd punkt i vårt samrådssvar som berör Skärgårdstrafiken. 
Tyvärr har vi nog formulerat oss lite otydligt. Vi menade att det fanns i Nyköpings 
kommun och att det även kan införas i Trosa. Nu är det skrivet som om det redan finns 
(avsnitt kommunikationer). Om Du vill ha ytterligare förtydlanden just avseende denna 
fråga kan Du ta en direktkontakt med Oskar Jonsson hos oss som kan frågan (tel 0155
26 59 04 eller mail oskar.jonsson@lanstraflken.se ) 
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Översiktsplan 2015, Trosa kommun 

Gra nskni ngsutlåta nde 

• 	 Enligt förslag till ny översiktsplan p§Jpekas bland annat att; "5kärg§Jrden är idag 
inte fullt tillgänglig för dem som saknar egen bfJt. Kommunen ser därför positivt pfJ 
möjligheter att fortsätta utveckla kommunikationer i nfJgon form til! skärgfJrdens 
olika delar. II Här viI! myndigheten lyfta fram att Trosa kommun genom myndighe
ten (kan erbjuda)erbjuder sommar- och permanentboende i skärgfJrden den typ av 
skärg!!Jrdstrafik som finns i Nyköpings kommun. Detta innebär att skärg!!Jrdstrafik 
utförs som kompletteringstrafik med begränsat utbud där bokning sker innan avre
sa. Viss samordning kan då ocksfJ ske med befintlig skärg§Jrdstrafik i Nyköpings 
kommun. 

Bemötande: 

Inför antagandet uppdateras planhandlingen så att den ger korrekt information. 

4. Karltorp, Gunnar, Stora Hunga 

• 	 Trosa kommun är pådrivande för att Trafikverket ska bygga en ny infart till västra 
Trosa och tar på sig större delen av kostnaderna för detta. Trosa kommun har egen 
mark som kan tillgodose ändamålet, som till största delen består av impediment, 
från väg 218 till Trosa skidbacke. Trots det vill Trosa kommun hellre exploatera pri 
vat brukningsvärd jordbruksmark för vägen i strid med 3 kap 4§ miljöbalken. Detta 
kan komma att bli ett principmål i Mark- och miljödomstolen. 

• 	 Eftersom östra och västra delarna av Trosa avgränsas av Trosaån är det märkligt om 
en väg benämnd Infart västra Trosa inte skulle ha någon infart till de beFintliga de 
larna av västra Trosa förrän i närheten av Tureholms grindstugor. En anslutning till 
FriluftsvägenjNyängsvägen i höjd med skidbackens parkering är en naturlig infart till 
västra Trosa som kan motivera namnbytet för Trosa förbifart. 

• 	 Kommunens översiktsplan bör medge att den mark som tillhör Stora Hunga och som 
hamnar söder om infart västra Trosa kan utvecklas för bostadsbyggande. 

• 	 Kommunen bör i samband med översiktsplanen revidera gränserna för Hunga ströv
område så att åker- betes och skogsmark tillhörande Stora Hunga hamnar utanför 
strövom råd et. 

Bemötande: 

I förslag till ny översiktplan har mark som hör till Stora Hunga markerats som strate
gisk. Det betyder att det kan komma att ske förändringar i framtiden men det är i nulä
get alldeles för tidigt att säga hur utvecklingen kan komma att ske. I det fall en fastig
hetsägare inte är intresserad av att planlägga sin egen mark kommer kommunen inte 
att vara drivande i den frågan. Översiktsplanen redovisar en möjlighet. Om fastighets
ägaren inte är intresserad av att utveckla den i nuläget kan förhåiianden ändras på sikt 
och därför menar Trosa kommun att det är intressant att markera området från skid
backen till väg 218 som strategisk mark. 

Översiktsplanen anger tydligt att produktiv åkermark inte ska tas i anspråk för byggna
tion och redovisar även att jordbruksmark har ett högt värde nationellt skyddat i Miljö
balken. När Infart västra Trosa byggts ut kan det hända att hagmarken väster om Tro
saån skärs av på ett sätt som gör att dess brukningsvärde minskar och därför kan vara 
intressant för annat ändamål. Mot bakgrund av detta har markeringen strategisk mark 
använts. 

I det kommande arbetet med Infart västra Trosa kommer korsningspunkter att stude
ras. En sådan som diskuterats är att skapa en bättre anslutning till såväl skidbacken 
som de södra delarna av Hunga strövområde. Att leda in trafik via Nyängsvägen är 
dock inte aktuellt då en av infartens syften är att leda bort trafik från exempelvis Ny
ängsvägen med tanke på lokaliseringen av såväl förskolor som Vitalisskolan i området. 
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Översiktsplan 2015, Trosa kommun 

Granskningsutlåta nde 

Västra Trosa omfattar såväl dagens västra delar men också de markerade områden av 
utbyggnadsstråk med bostäder i anslutning till väg 782, Västerljungsvägen. 

Trosa kommun har sedan arbetet med Hunga strövområde varit tydlig med att inte ex
ploatera inom det prioriterade området för grönstruktur. Således bedöms en exploate
ring i det föreslagna läget inte lämpligt. 

Avgränsningen av Hunga strövområde är beslutad av Kommunfullmäktige. Inom områ
det finns såväl betes-, åker- och skogsmark. Detta utgör grunden i strövområdet. Det 
finns idag inga planer på att ändra avgränsningen av strövområdet. 

5. Familjen Ländin, Vag nhärad 

Vi skriver detta utifrån att vi är mycket oroade att inte förlängningen av gång- och cy
kelvägen längs Centrumvägen i Vagnhärad blir av (från Stenåldersvägen) .... våra två 
barn är nu 5 och 7 år och vi har under alla år sedan vi flyttade till Vagnhärad, fått sva
ret från er på kommunen att det troligen kommer att byggas en gång- och cykelväg 
inom några år - så vi tryggt kan gå och cykla med barnen. 

Nu har det gått 9 år sedan vi frågade första gången och väl valde att köpa ett hus på 
Albyvägen .. . 

Vi vet enligt senaste förslaget på detaljplan att det är Exploatören för det nya bostad
sområdet som skall byggas i Alby som är ansvarig att bygga gång- och cykelvägen. 
Detta verkar vara ett olyckligt beslut, om nu inte detta område blir av inom närmaste 
framtiden . Vi hittar heller inte några riktlinjer för hur gång- och cykelvägen skall vara 
utformad? 

Efter samtal med både mäklare och intressenter dessutom verkar det som att: 

När gång- och cykelväg inte finns så avskräcker det till köp och när ingen köper så blir 
det ingen gång- och cykelväg då exploatören inte kommer påbörja denna innan de har 
säker orderstock ... Huvudtanken är väl ändå att det är barnfamiljer man vill locka till det 
nya området? 

De stora riskerna och problemen med avsaknaden av gång- och cykelvägen är: 

• 	 Alla sårbara fotgängare och cyklister men framför allt BARN som går på vägen både 
med och mot trafik ... 

• 	 Alla barn som är på väg till och från skolan, kompisar och aktiviteter (till fots eller 
cykel) och som ofta inte heller vet skillnaden att gå med eller mot trafik. Dessa barn 
har vi åtskilliga gånger varit nära att köra på pga avsaknad av reflexer, ostadiga cy
kelturer, gåendes på "fel sida"/med trafiken ... 

• 	 Alla hundägare som är ute och går på vägen i mörker både morgon och kväll .. 
• 	 Vägen i sig är i bredd anpassad för två bilar, men är för smal för möte om fotgänga

re eller cyklist befinner sig på vägen. 
• 	 Då Centrumvägen ligger i öst-jvästlig riktning så är det mycket starkt motljus (fram

för allt på sommaren) när solen står lågt på både morgnar samt eftermiddagar. Det
ta är mycket farligt då man blir helt bländad och måste smyga stora sträckningar av 
vägen. Och hoppas på att ingen går i vägen .... 

• 	 Gångvägen från Bronsåldersvägen över till Stenåldersvägen används inte i så stor 
utsträckning som den nog var tänkt. Då den upplevs som en "omväg" för många 
dessutom, så söker sig fotgängare och cyklister istället sig ner längs Centrumvägen. 

• 	 Även inom och mellan Järnåldersvägen och Bronsåldersvägen har man lagt "naturli 
ga" gång- och cykelstråk - dock upplevs även dessa som omvägar uppe i bostads
områdena. 

• 	 Även vintertid är det många som promenerar med t ex barnvagn längs vägen och 
det är riskabelt på ett halt vintervägiag. 
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Översiktsplan 2015, Trosa kommun 

Granskningsutlåtande 

Kommunen måste hjälpa till och se över det avtal man har upprättat med exploatören 
alternativt se över om inte kommunen skall driva byggnationen av gång- och cykelvä
gen istället, då vi är rädda att det snart kommer att ske en olycka. 

Snälla - ge våra barn en trygg skolväg! 

(Bifogad karta finns arkiverad i akten.) 

Bemötande: 

Det stämmer att exploatören för planområdet Alby ska bekosta en gång- och cykelväg 
från Alby till Centrumvägen. Tyvärr har projektet dragit ut på tiden och inte kommit i 
gång i den utsträckning som både kommunen och exploatören önskat. För att påbörja 
byggnation har exploatören interna regler om hur stor andel av området ska var sålt 
och denna nivå hal- ännu inte uppnåtts. Trosa kommun har en kontinuerlig kontakt med 
företaget i syfte att skynda på utbyggnaden men tyvärr har detta ännu inte lett till nå
got resultat. 

Precis som synpunktsgivaren anger finns en rad faktorer som påverkar trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter utmed Centrumvägen. Mot bakgrund av detta var syftet att 
åtgärda dessa i samband med exploateringen av Alby. Trosa kommun brukar arbeta på 
detta sätt för att säkerställa att infrastruktur byggs ut utan att kommunens skattebeta
lare belastas med kostnaden. Kommunen gjorde därutöver inför förra översiktsplane
omgång en gång- och cykelvägsanalys där befintligt vägnät kartlades och brister identi
fierades. I den analysen redovisades aktuellt stråk som en brist. Utifrån analysen har 
sedan särskilda medel avsatts politiskt för att bygga ihop nätet årsvis. Dock har detta 
stråk inte ingått i och med att det ligger med inom ramen för exploateringen av Alby. 
Kommunen delar familjens frustration över att byggnationen inte kommit till stånd och 
kommer att utreda möjligheten att påskynda processen. 

8. Naturskyddsföreningen Trosabygden 

Trosa kommun har inte på något vis hörsammat våra synpunkter 

Naturskyddsföreningen Trosabygden bifogar' i detta yttrande, i sin helhet, åter igen de 
synpunkter som ingavs vid samrådshandlingen som var ute på remiss 2015-02-23 
2015-04-26, se bilaga 1. Vi anser att Trosa kommun inte på något vis hörsammat syn
punkter som inkommit med mer än översiktliga och ganska generella svar med hänvis
ningar till ersättningsåtgärder i form av ett naturreservat i södra delen av Hunga Ströv
område. 

Att inrätta ett naturreservat kompenserar inte för förbifartens alla negativa ef
fekter 

Trosa Kommun återkommer flera gånger i samrådshandlingen till att det som en ersätt
ning för att Förbifarten byggs, skapas ett naturreservat i den södra delen av Hunga 
Strövområde. Vi anser att Hunga strövområde har sina värden för kommunens innevå
nare endast som ett kvarstående sammanhängande ströv - och rekreationsområde och 
därmed ett stort sammanhängande område för fauna i närnaturen. 

Vad blir kvar om man delar av området med en stor väg och tar bort de få tysta områ
den som finns kvar? 

Ett litet inträngt naturreservat som beskrivs ger inga egentliga rekreations- eller rniljö
vinster. Investeringen och ingreppet kommer att ge negativa effekter och inrättandet 
av reservatet uppfattar vi som en form av "Greenwash". 

Om Trosa kommun verkligen vill göra en miljöinsats och bevara viktiga rekreationsom
råden i anslutning till samhället så bör ni prestigelöst lägga ner planerna på Förbifart 
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Översiktsplan 2015, Trosa kommun 

Granskningsutlåtande 

Trosa/Infart västra Trosa. Dra tillbaka önskemålet till Trafikverket och lägg pengarna på 
nya reningsverk istället. 

Ta inte ifrån oss naturområden som är fria från samhällsbuller, vi behöver dem 
för folkhälsan 

l\Jär det gäller bullerfrågan så vill vi påtala att det inte handlar om decibel och riktvär

den för buller i bostadsområden. Det viktiga är att det ska finnas kvar tysta områden, 

fria från trafik och samhällsbuller. 


I en artikel i SN tisdagen den 1 september 2015 så svarar fastighetsbolaget Con cent på 

frågor kring deras exploatering vid Smedstorp och behovet aven sk Infart västra Trosa . 

Citat från artikeln (---) vägsträckningen är inte avgörande för att Smedstorp ska byg

gas. 


I sitt tidiga arbete med Förbifart Trosa hävdade Trosa kommun att det viktigaste skälet 

var för att minska trafiken över Smäckbron. Att det saknas annan tillfart till västra Tro

sa är också något som ni framförde. 


Vi vill d hänvisa till Trafikverkets utredning som redovisar att byggnationen aven Förbi

fart inte kommer att minska trafiken över Smäckbron. Istället ger en ökning, med an

ledning av den ökande byggnationen väster om Trosa, från cirka 3000 till cirka 4000 

fordon/dygn. 


Som planeringen nu har skett så har kommuninvånarna blivit vilseledda att tro att för 

bifarten skulle minska trafiken på Smäckbrogatan. 

Vi anser att Trosa kommun i dag, genom att inte tydligt lyfta fram dessa siffror från 

Trafikverket, vilseleder kommuninnevånarna i att Förbifarten är en lösning på Smäck 

bro-problemet. 


påståendet att det inte finns en alternativ väg till västra Trosa är inte heller korrekt. Det 

finns en Infart Västra Trosa, den heter väg 219, via Västerljungskorset. Räknat från 

järnvägsbron i Vagnhärad är för varje meter du åker på Västerljungsvägen efter Västra 

Fän området en närmare väg till och från Vagnhärad en att ta sig genom Trosa tätort. 

Det är en bra och välunderhållen väg och här handlar det mycket om beteendeföränd

ringar att åka där istället för igenom Trosa tätort! 


Trosa kommun - det är dags att ta klimatutmaningarna på allvar och planera modernt! 

Vi anser inte att Trosa kommun har samsyn med Naturskyddsföreningen Trosabygden 

kring just nu pågående exploatering av Västra Trosa och framförallt inte kring vägex

ploatering genom Hunga strövområde. Trosa kommun måste lyfta blicken och ta ett 

helt annat grepp om sitt långsiktiga planarbete. Det är inte långsiktigt hållbart att ex 

ploatera och bygga bort kommunens kärnvärden. 


Naturskyddsföreningen Trosabygden 


2015-09-27 

" Bilaga 1 

o "" 
Yttrande avseende samrad Oversiktsplan 2015 
Södermanlands nyheter, SN, hade en artikel måndagen den 20 april som rankade Sveriges bästa friluftskommuner. Alla 

Sörmlands kommuner ligger lågt i den rankingen, men Trosa nämns som Sörmlands bästa friluftskommun. I en liten kommen

tar från ordförande i Trosa kommuns ekoutskott lyfts som orsak lill att Trosa omnämns på detta sätt; "Förklaringen finns i en li

ten bok som heter Naturpärlor i Trosa där vi beskriver ett tjugotal olika utflyktsmål." 
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Översiktsplan 2015, Trosa kommun 

Gra nskningsutläta nde 

I förslaget till Översiktsplan föreslas nu grova ingrepp göras i det största sammanhängande grönstråket, Hunga strövområde, 

med motiveringen att västra Trosa ska exploateras med 700 bostäder. Hållbarheten i kommunens utgivna dokument om ut

pekade prioriterade grönområden har kort bäst före datuml Ett annat sätt alt se på det är att Trosa kommun använder s k 

"Greenwash" för att till synes uppvisa ett engagemang för de gröna frågorna, men i själva verket får de stå tillbaka för andra 

intressen. 

Naturskydd sförening en anser att den ÖP som nu ligger ute på remiss på många nivåer äventyrar möjligheterna för Trosa 

kommun all fortsätta vara en attraktiv kommun all flytta iii I eller bo kvar i. Vi anser också att denna ÖP inte ökar kommunens 

möjligheter att klättra i rankingar som den SN skrev om kring friluftskommuner om man successivt exploaterar närliggande na

turområden och de resterande öppna landskapsrummen 

De kvaliteter som gör Trosa kommun till en at/raktiv kommun måste bevaras - inte exploateras bort. 

Vad gör Trosa attraktivt? 

Trosa är en småstad som ännu inte växt över sina förmågor och småstadsidyllen exploaterats bort . 

Attrak tiva OCll lätt tillgängliga grönområden - närnatur är fortfarande tillgänglig till fots på alla håll i kommunen. 

Närhet ti ll orörd natur och oexploaterade kustområden är viktigt för livskvalitet hos kommuninvånarna. 

Vackra orörda öppna landskapsbilder i direkt anslutning till staden. 


Forskning har länge visat att människan behöver naturområden i sin närhet av Ilälso- och rekreationsskäl såväl som att vi be

Ilöver bevara naturen för det den levererar i form av ekosystemtjänster. Det är av största vikt att ha en helhetssyn i bygg- och 

planarbetet så att bullerfria naturmiljöer och obruten natur finns kvar så alt vi inte Ilela tiden störs av buller eller fragmenterad 

natur. 

Naturskyddsföreningen al1ser att den ÖP som nu ligger ute på remiss direkt äventyrar de kvaliteter som gör att många männi

skor vill bo i och flytta till Trosa kommun; 

Sammanhängande och obrutna naturområden ska exploateras med vägar och bostäder. Det leder till minskade tysta områden 
och minskad tillgång till orörd närnatur till fots. 

a Här är det viktigaste exemplet att Hunga Strövområde bör lämnas orärt från väg byggnation med bebyggelseetable
ring . 

Öppna landskapsbilder i anslulning till staden exp loateras. Här finns det två viktiga exempel att lyfta. 
o 	 Det ena är det markerade boendeområdet på MÖlnaängen i Vagnhärad. I och med resecentrum i området Solberga 

kommer det öppna landskapsrummet på denna sida av samhället att begränsas. Det är då av ännu större vikt att be
vara det öppna landskapet och åkermarken vid Mölnaängen för att behålla samhällets karaktär med en öppen land
skapsbild. 

a 	 Varför exploatera de öppna landskapsrummen både i östra och västra Trosa? Varför riskera att störa landskapsrum
met kring Tureholms slott som kulturminnesmärkt byggnalion med nya exploateringar? Låt Smedstorp och Emils 
backe bli det enda som exploateras pa denna sida. Lämna resterande delar av landskapsrummen väster om Trosa 
oexploaterade. Det finns absolut inget behov av att bygga en ny väg genom Hunga strövområde för att anknyta till 
Smedstorp och [m ils backe områdena . Det finns en mycket bra väganslutning redan via Västerljungsrondellen. Om 
denna sträcka räknas i kilometer så är det inte längre än via Trosa stad och det tar inte hellre längre lid. Om man vill 
handla i kommunen kan man göra det i Vagnhärad Centrum innan man åker vidare lill Trosa. 

Naturskyddsföreningen anser att den övergripande visionen 2030 i OP (Sid 5 utdrag; Trosa kommun står för småskalighet, at

traktivitet, närhet till skog och vatten(---), För att vara framgångsrik krävs att dessa värden värnas och ut veck/as även fortsätt

ningsvis.) och de konkreta planerna irlte överensstämmer. Visionen är inte trovärdig i förhållande till de konkreta plan erna. 

Till exempel hävdas i ÖP att Vagnhärad har särskilt goda förutsättningar för ny bebyggelse med hänvisning till t ex trans

port/ko llektivtrafik. Ändå planeras del för alt en stor andel av byggnationen i planen nu styrs mol västra Trosa? Hur går del 

ihop? Detta är ännu ett exempel på att planen ger dubbla budskap. 

Vad anser vi vara möjliga exploateringsområden i Trosa 

Östra Trosa har möjligheter till hållbar fortsa\\ exploatering i de områden som pekas ut i ÖP. Deras placeringar öppnar på elt 
hell annat sätt möjligheter att i närtid få till förbättrad kollektivtrafik, cykelbanor osv. 

Här tycker vi all inte aU kommunen ska exploatera och bygga i Trosa; 

Västra Trosa pga; 
o 	 Undvika exploatering av byggnation och vägar i nya landskapsrum. 
o 	 Låta Tureholmsstråket kvarstå som tystare ytor, lägre bullerbelastade. 
o 	 Emils backe och Smedstorp får ett högre attraktivt värde om inte Trosa så kallade Västra Infart byggs genom närna

turområdet Hunga Strövomrade, som ska vara deras och oss andras närnatur. Det finns en fullgod tillfartsväg via 
Västerljungsrondellen . 

Bygg inte Vilstra infarten; 
o 	 Bevara Hunga strövområde för friluftsliv, rekrealion och ett område med lågt buller. 
o 	 Byggnation aven väg över Trosaåns dalgang och Trosaån ökar också risken för miljöskador i framtiden pga utsläpp 

från fordon vid olyckor. 
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o 	 Byggnalionen av Trosa Väslra infart löser inga av trafikproblemen över Smäckbron enligt Trafikverkets rapport. Det 
vägen gör är att främja biltransporter och på så sätt öka utsläppen av koldioxid istället. 

Trosa Västra infart är inte bara ett problem ur ett miljömässigt hållbart agerande för framliden . Trosa kommun har redan idag 

en samlad låneskuld per kommun-innevånare på 38773 kr, vilkel gör Trosa till en av Sveriges högst skuldsalla kommuner. 

Sni ttet i Stockholms län är en låneskuld på ca 20000 kr/kommun-innevånare . Exploatering sgraden i Trosa kommun anger eli 

behov av ökade skalleinläkter för all kommunen ska kunna betala sina skulder. Samtidigt står kommunen inför ytterligare sto 

ra invesleringar i form av nylt reningsverk och utökad kapacitet i Vagnhärads valtenläkt (?) och planerad förbifart. Var finns, 

både nuvarande och framlida , investeringsutrymme för natur- och miljövårdssatsningar? 

Västerljung; Det är positivl med stärkt och tydliggjord grönstruktur. Föreslagen byggnation kring tillgänglig trafikled och kol

leklivtrafik är ett hållbart sätt all utveckla bosladsområdena i Västerljung . 

Del vore posilivt om del också prioriteras gång- och cykelväg mellan Väslerljung och Vagnhärad. 

Vi har fålllagit del aven fjärilsinventering av Bengt-Erik Bengtsson, docent ekologisk zoologi, som berör område i Västerljung 

planlagt för byggnation. Det bör tas hänsyn till de funna naturvärdena där vid planläggning . Vi bilägger kopior. 

Vagnhärad: Vi ser en fördel med att Ivlölnaängen tas bort som exploatering all denna åkermark sparas då man tar Solberga

området i anspråk. 

Vi vill också lyfta dessa frågor; 

All det vari I en för smal beredningsprocess med i stort sell bara planutskottets medlemmar som medverkande. Det har inte 
getts tillräckliga möjligheter till bred förankring i samhället i övrigl under beredningsprocessen. Det har inte gells möjlighet till in
ledande breda diskussioner för att skapa det ÖP dokument som nu är på remiss. Demokrati - och förankringsperspektivet är all
deles för dåligt tillgodosett. 

All remisstiden borde utökas till slutet av augusti 2015 för alt både ge möjlighet till organisationer och lokala innevånare att 
verkligen sälta sig in i detta viktiga styrdokument. 

Att remisstiden borde utökas för alt även ge besökare och framförallt säsongsboende en möjlighet alt inkomma med synpunk
ter. Besökares och kommande eventuella boende intressen av vad de anser vara Trosa kommuns viktiga värden - varför 
kommer de och besöker kommunen och varför de är sommarboende i kommunen. 

Trosa är en Ekokommun - vi vill ha svar på från Trosa kommun hur ÖP stödjer nedanstående principer och hur ÖP 

stödjer deras hållbara utveckling i Trosa kommun. 

Ekokommunens principer: 

1. Främja övergång till förnyelsebara naturresurser. 

2. Minimera användning av ämnen som naturen inte kan bryta ner. 

3. BibeMlla eller st21rka ekosystemens produktivitet och den biologiska mångfalden . 

4. Hushållning med naturresurser. Material- och energieffektivitet. 

samt: 


Fokusera på problemens kärna oberoende av samhällets organisation 


Utveckla och visa goda exempel på omställning till hållbar utveckling enligt principerna 


Naturskyddsföreningen menar all både pa övergripande nivå och i detaljer i denna ÖP finns aktiviteter som direkt motverkar 


ovanstående principer. 


Naturskyddsföreningen vill att Trosa ska vara en kommun enligt vision 2030 om småskalighet, attraktivitet, närhet till 


skog och vatten . .. (bild finns arkiverad i akten) 


Vi vill att Trosa ska kunna fortsäIIa marknadsföras som en idyll så som denna bild från - Trosa expo i april. Men vi ser en stor 

risk med den ÖP som ligger för remiss all della inte kommer vara fallet. Trosa kommun behöver ta ett ordentligt helhetsgrepp 

om vad som är kommunens faktiska allrakliva värde. De allraktiva värdena måste värnas och utvecklas, inte exploateras 

bort. 

Har Trosa kommun gjort någon bullerkartläggning som ligger till grund för hur plan- och exp loatering ser ut idag? Hur avser 

Trosa kommun all bevara bullerfria område eller områden med lägre bullerpåverkan? 

Vilka bullerstörningar skulle infart Västra Trosa medföra i Hunga strövområde samt landskapet kring Tureholms slott mot 

Västerljung? 

På vilket säll främjas Trosa allraktivitet som småskalig ort med attraktiva och lätt tillgängliga grönområden genom att tätorts

nära natur och Trosaåns dalgång tas i anspråk för storskaligt vägprojekt och stora bostadsområden? 
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Nedanstående är en vy över Hunga strövområde i ännu orört skick - vy från en bergknalle invid 
Västra Fän bort mot Vagnhärad. (bild finns arkiverad i akten) 

Lite närmare Hunga vägen så finns härliga anslutningar till Sörmlandsleden idag som säkert inte blir 
lika rofyllda om det byggs en T rosa Västra infart tvärs över. (bild finns arkiverad i akten) 

Satsaklimatsmart genom atl utveckla.närnatur till atlraktiva strövområden och ge kommuninvånare och besökare naturupple
velser istället för att stycka de sista sammanhängande grönstråket inom gångavstånd från tätorten Det är ett bättre och håll
barare sätt rör Trosa kommun att leva upp till sitt Ekokommunsansvar. 

2015-04-26, Styrelsen, Naturskyddsförening Trosabygden" 

Observera att bilderna som hänvisas till är redovisade i samrådsredogörelsen. Eftersom 
dessa ingår i samrådssvaret och nu redovisas i en bilaga finns de arkiverade i plana kten 
för öve rsiktplanen. 

Bemötande: 

Samhällsplanering handlar om att väga olika intressen och utifrån detta skapa förut
sättningar för såväl utveckling som bevarande. I vissa fall tillgodoses inkomna synpunk
ter och ibland vä ger andra intressen tyngre. 

Infart västra Trosa är ett projekt som varit högt prioriterat av Trosa kommun sedan 
lång tid tillba ka. Redan i övel-siktsplan 2006 nämns projektet och diskussion har förts 
under lång tid med dåvarande Vägverket och Regionförbundet om behovet . Sedan ÖP 
2010 har projektet konkretiserats ytterliga re och nu pågår arbetet med vägplanen för 
projektet. Kommunen delar Naturskyddsföreningens synpunkt om att en väg genom 
Hunga strövområde kan vara svår att förena med de natur- och rekreationsvärden som 
finns i området men menar att arbetet med att exempelvis inrätta ett naturreservat kan 
vara en del i att skydda den södra delen vid en utbyggnad. Idag används i synnerhet 
den södra delen för närrekreation för boende, barn vid intilliggande förskolor samt Vita
lisskolans elever. Genom att ge den södra delen ett reservatsskydd tydliggörs kommu
nens intentioner för området inför framtiden och de rekreationsvärden som finns beva
ras även i framtiden. Därutöver finns möjligheter att via den nya infarten tillgängliggöra 
exempelvis Trosa skidbacke och Sörmlandsleden . Med tanke på att det framförallt är 
rekreationsvärden inom området reservatet kommer att skydda möjliggörs även an
läggningar som tillgängliggör naturområdet för personer som normalt inte kan komma 
ut i naturen t ex genom att anlägga promenadvägar som gör det möjligt att ta sig fram 
i området för rullstolsburna . Något som inte är möjligt att göra inom reservat såsom 
Tomtaklintskogen och Lånestaheden. 

Inom Trosa kommun finns goda förutsättningar att hitta tysta områden . Dels finns ett 
omfattande skärgårdsområde med beg ränsad bebyggelse och stora oexploaterade na
turområden. Även på land finns tillgång till detta . Infart västra Trosa är planerad att 
byggas i direkt anslutning till Trosa tätort vilken är en av länets mest expansiva tätor
ter. Mot bakgrund av detta är kommunen tveksam att lyfta fram detta som ett av 
kommunens sista tysta områden. 

Översiktsplanen redovisar en plats för nytt reningsverk och kommunen har nyligen an
tagit en ny detaljplan som möjliggör denna utbyggnad. Såväl långsiktig hantering av 
avloppsvatten som utveckling av Infart västra Trosa är nödvändiga för den fortsatta ut
vecklingen av Trosa kommun och tätort. 

Infart västra Trosa har varit en förutsättning för att planlägga Smedstorp vilket kom 
munen varit tydliga med under hela planprocessen . Det är inte möjligt att exploatera 
västerut utan att trafiksituationen i centrala Trosa har hanterats. Infart västra Trosa ut
gör den avlastning som behövs för att samtidigt möjliggöra en expansion i de västra 
delarna utan att för den skull skada den riksintressanta kulturmiljön i Trosa stad eller 
försämra trafiksäkerheten för barn på väg till och från förskola och skola invid Nyängs
vägen. Vägens syfte är således flera och begränsas inte till några enskilda frågeställ
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ningar. Trafikverkets utredningar visar dels på att trafiken generellt bedöms öka sett till 
nationella prognoser men också att en fortsatt permanentning av Tureholmshalvön i 
kombination med utbyggnad av Västra Trosa leder till fler som rör sig mellan måIpunk
ter inom eller utanför kommunen. Mot bakgrund av detta måste kommunen arbeta ak
tivt för att minska påverkan på de centrala delarna och redan nu arbeta för en ersätt
ning av befintliga vägar vilka alla passerar trånga passager i centrala Trosa. Utöver ny
byggnation av Infart västra Trosa kommer även trafikföringen på övrigt vägnät inom 
tätorten att ses över. Det har från olika håll kommit initiativ om olika sätt att ändra re
sandemönstret inom tätorten. så länge det inte finns något konkret alternativ att hän 
visa till är detta svårt att genomföra men dessa frågor kommer att studeras närmre 
längre fram. Vare sig Trafikverket eller Trosa kommun har för avsikt att vilseleda kom 
muninvånare om hur trafikutvecklingen ser ut. Dock är det viktigt att studera trafike
ringen i centrala Trosa utifrån helheten och inte bara enskilda punktinsatser. 

Trosa kommun menar att det inte är rimligt att leda om trafik en längre väg via centra
la Vagnhärad för att lösa trafiksituationen i Trosa . Risken är uppenbar att barriäreffek
ter uppstår aven ökad trafik på Stationsvägen med ökat buller och försämrad miljö och 
trafiksäkerhet som resultat . Genom Infart västra Trosa möjliggörs en kortare och mer 
effektiv resväg från Trosa tätort norrut mot Vagnhärad och E4 vilket minskar biltrafi
kens klimatpåverkan i både Trosa och Vagnhärad . 

Översiktsplanen anger en möjlig utveckling av Trosa kommun för att både säkerställa 
kommunfullmäktiges mål om befolkningstillväxt samtidigt som kommunens kvalitet och 
särart ska bevaras. Genom att planera för förtätning av befintliga tätorter i kombination 
med att stärka utmed befintliga kollektivtrafikstråk menar Trosa kommun att planering
en är långsiktig och hållbar. Trosa kommun är och har historiskt varit en expansiv 
kommun med hög tillväxt. Det attraktiva kustnära läget i Stockholmsregionen med för
hållandevis kort pendlingsavstånd till såväl Stockholm och Södertälje samt i framtiden 
även Norrköping-Linköping kommer inte att minska denna attraktivitet. Mot bakgrund 
av detta måste Trosa kommun bedriva en aktiv översiktlig och detaljplanering för att 
möta den efterfrågan som finns idag och som kommer att finnas även framgent. Om 
kommunen ska behålla det som boende, besökare, företag m fl ser som Trosa kom
muns värden och kvaliteter måste vår planering vara proaktiv och ta initiativet för att 
visa var vi ser en fortsatt utbyggnad och var vi ser mer restriktivt på etableringar. Är 
kommunen inte förberedd inför detta är risken uppenbar för kortsiktighet och förlorad 
helhetssyn på utvecklingen. Med tanke på den besvärliga bostadssituation som råder i 
landet med stor bostadsbrist särskilt i expansiva regioner är det dessutom av vikt att 
samtliga kommuner tar sitt ansvar och planerar för en fortsatt utbyggnad av bostäder. 

10. Boende utmed Bronsåldersvägen, 8 familjer 

Först en kommentar till Linda Axelsson som anger att 8 handlingar har förkommit på 
posten. För oss på Bronsåldersvägen i Vagnhärad verkar det osannolikt. Kommunen har 
här brustit i handläggningen enligt vår uppfattning. 

Analys av själva "Bemötandet". 

Kommunen har inte i någon av våra synpunkter funnit fördelar att tillföra ändringar i 
Översi ktsplanen. 

Detta föranleder oss med kraft att ifrågasätta kommunens vilja att utveckla Vagnhärad 
i "stor varsamhet". Därav motsätter vi oss all föreslagen exploatering utmed Centrum
vägen fram till Bronsåldersvägen med anledning av närheten till de arkeologiskt grav
kullarna med anslutning till Lånestaheden, numera ett Naturreservat. 

Vi bedömer att området har ett mycket stort historiskt värde och är helt olämpligt, att 
med hänsyn tilluppkomna rasrisker vid exploatering av bebyggelse, som avviker från 
våra framförda förslag, därför kan vi inte godkänna översiktsplanens inriktning i nämn
da område. 
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I övrigt är vi förvånade över den mycket luddiga och passivt skrivna bedömningen i 
"Bemötandet". 

Härav tillskriver vi Länsstyrelsen i Söderman land med begäran att ta del av vår skriv
ning och kommunens bemötande och utifrån detta material aktivt bevaka Översiktspla
nens kring området där det ligger ett stort historiskt och arkeologiskt intressant område 
som med stor vördsamhet bör beaktas. 

Bemötande: 

Under semestertid i mitten av juli fick Samhällsbyggnadskontoret kännedom via mail 
om att en av ingivarna, vilken fanns med på sändlistan till granskningsutskicket, inte 
fått ta del av några hand lingar. Kommu nen svarad e omedelbart med hänvisning till län
kar på hemsidan samt inform ation om att handlingar skulle skickas så fort detta var 
möjligt bemanningsmässigt. Någon ytterligare information om att handlingar inte kom
mit fram har därefter inte inkommit från någon från sä ndlistan vilket gjort att kommu
nen antagit att samtliga fått ta del av handlingarna. Trosa kommun kan endast bekl aga 
att övriga boende utmed Bronsåldersvägen inte heller tycks ha fått utskick men kan 
inte förklara detta mer än utifrån ovanstående. 

Samhällsplanering handlar om att väga olika intressen och utifrån detta skapa förut
sättningar för såväl utveckling som bevarande. I vissa fall tillgodoses inkomna synpunk
ter OCll ibland väger andra intressen tyngre. Den föreslagna exploateringen invid Cent
rumvägen har stor betydelse för den stadsmässiga utvecklingen av Vagnhärads tätort. 
Genom att bygga detta område skapas förutsättningar för att knyta ihop västra delarna 
av Vagnhärad med centrum samtidigt som såväl kulturmiljön kan lyftas som trafiksä
kerheten kan höjas. Vid en planläggning av aktuellt område kommer såväl kulturmiljö
frågor såso m eventuell risk för påverkan på intilliggande fornlämningar samt eventuell 
påverkan på riksintresset Trosaåns dalgång att klargöras. Därutöver kommer även de 
geotekniska förhållandena samt möjligheten att hantera dagvatten att utredas. Detta 
framgår under avsnittet Motiv till bebyggelse i föreslag till ny översiktsplan. 

Kommunen tycker att det är olyckligt om dess svar framstått som oklara i samrådsre
dogörelsen. Syftet med svaren har varit att klargöra de framlagda synpunkterna utifrån 
det breda perspektiv samhällsplaneringen innebär. 

12. Bingman, Erik och Gerdin, Bengt, Källvik, Västerljung 

Först måste vi nämna att vi inte har alla formalia klara för oss avseende möjligheterna 
att påverka Översiktsplan 2015 slutligt. Vi har förstått att samråd skett i våras och att 
hänsyn tagits till detta samråd i den föreliggande versionen. En av oss (EB) har nyligen 
i samtal med Linda PIxeisson tolkat situationen så lunda att remisstid för föreliggande 
förslag löper fram till den 30 september. Oaktat formel!a brister i denna inlaga till för!jd 
av vår bristande kunskap om processen, liksom om på vilken detaljnivå det är rimligt 
att önska att en färdig översiktsplan utformas hoppas vi att nedanstå ende kan beaktas i 
en slutlig textmassa . 

Våra synpunkter gäller Källviks Brygga, dess närmiljö och dess betydelse för funktion 
för kommunikation med öarna i kringområdet, liksom för friluftsliv och utvecklingen av 
framtida ekoturism. I översiktsplanen sägs om Källvik följande: 

Källvik ligger i sydvästra delen av kommunen ungefä r 2 mil från både Trosa och Vagnhä rad. Bebyggelsen ut

görs huvud sakligen av små hus för fritidsboende. Inom området finns även ett antal helårsbostäder. Källvik är 

ett viktigt landfäste och fungerar bl a som hamn för en stor del av skärgårdstrafiken. Totalt finns ca 60 fa s
tigheter inom området. 
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En relativt stor del av kusten är fortfarande oexploaterad och kan nås på ett antal platser till både fots, med 

cykel och bil. Via allmän väg nås havet dessutom vid Käll vik (Källviksvägen) och Trosa gästhamn. Dessa plat

ser har också en vidare fun k tion då de är kommunen viktigaste angöringspunkter till skärgå rden . 

Källvik är viktig som fastlandshamn och landfäste för boende på öar både inom och utanför kommunens grän

ser . 

Sammanfattningsvis beskrivs att Källviks brygga fyller en viktig funktion i kommun en. 
Den utgår således dels ett allmänt landfäste som betjänar privat och yrkesmässig skär
gårdstrafik och dels aven gemensam Hamnsamfällighet som efter utbyggnad år 2006 
inte mindre än 106 båtplatser, varav hela 46 platser ägs av fastigheter på närliggande 
skärgårdsöar. Detta gör Källviks brygga till den av Trosas större bryggor som betjänar 
störst andel öboende. I anslutning till bryggan finns även en vändplan, ett vägområde 
som används för parkering, och dessutom en parkeringssamfällighet med 23 platser 
varav 17 ingår i privata fastigheter och 6 disponeras av Naturvårdsverket eller Länssty
relsen i D-län. Medan fastlandsboende endast använder själva bryggan nyttjar öboende 
och deras gäster även den begränsade ytan för parkering. Det stora antalet båtplatser 
som disponeras för just öbor manifesteras därför i form aven mycket påtaglig trängsel 
av fordon i anslutning till bryggans landfäste. Under sommartid finns periodvis upp till 
150 bilar tätt parkerade i anslutning till bryggan och på angränsande dikesrenar på 
Källviksvägen. Bilträngseln är då så omfattande att bilar parkeras på den del av ytan 
som är avsedd att fungera som vändplan och där parkeringsförbud råder. I praktiken 
gäller att det alltid är "fullt" vid Källviks brygga sommartid, något som i realiteten mot
verkar för andra än de som har fastigheter på öarna att ta del av de naturvärden som 
finns inom omedelbar närhet. Dessutom försvårar det vändplanens möjligheter att fun
gera för av- och pålastning. 

vårt önskemål är det i översiktplanen specifikt uttrycks att de landfästen för Skärgården 
som finns utgör den besökandes första möte med Skärgården och att de miljövärden 
som skärgården beskrivs ha skall skönjas redan vid dessa landfästen. Dessa landfästen 
skall vara funktionella och underlätta för friluftsliv och turism. Det gäller även Källviks 
brygga. En målsättning för denna bör vara att platsen skall domineras av den mötande 
Skärgården och själva bryggan, och inte aven överfull parkeringsplats. Vi är medvetna 
om att kommunen inte disponerar mer än mycket begränsade markytor för alternativt 
parkering, och att detaljlösning på det aktuella problemet inte ryms inom översiktspla
nen. Samtidigt vet vi att det finns privat oanvänd mark som klassificerats som park
mark och som skulle kunna möjliggöra en parkeringslösning så att trafiken till Källviks 
brygga endast skulle utgöras av av- och pålastning. 

Även om brådskan att åstadkomma denna skrivelse gjort att endast vi två skrivit under 
texten vet vi att det problem vi tar upp är en nagel i ögat på alla Källviksboende. Skri
velsen skall därför tolkas spegla ett perspektiv som många delar. 

Bemötande: 

För att svara på förslag till ny översiktsplan krävs ingen särskild formalia mer än att 
hålla sig inom föreskriven tid och lämna sina undertecknade synpunkter. Trosa kommun 
välkomnar alla som kontaktar kommunen med synpunkter och förslag till förändringar 
inför det kommande antagandet. Dock är det viktigt att poängtera att alla synpunkter 
eller förslag inte alltid beaktas då planeringen är en sammanvägning av många olika in
tressen. 

Källviks brygga utgör ett mycket viktigt landfäste för Sörmlands Skärgård. Här finns en 
allmän brygga för vilken Trafikverket ansvarar samt allmän parkering och en mindre 
återvinningscentral för båtburna sopor. Under de senaste åren har belastningen i områ
det ökat högst avsevärt i enlighet med ovanstående yttrande. Några faktorer som bi
dragit till detta är vandrarhemmet vid Sävö och tidigare Sävö krog samt en markant 
ökning av besökare till Skärgården med havskajak. Detta har lett till att fler behöver 
parkera sin bil i anslutning till bryggorna . Därutöver har även en bryggsamfällighet in
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rättats i området vilket lett till en mer permanent och bättre lösning för såväl boende 
på land som i skärgården. För att ordna detta var Trosa kommun delaktigt i planlägg
ning och därefter följande lantmäteriförrättningar. 

Det finns ett tydligt behov av parkeringsplatser i anslutning till Källviks brygga och i 
viss mån tillgodses det inom befintligt område men vissa perioder är trängseln bety
dande. Trosa kommun äger marken invid bryggan men själva bryggan och vägen tillhör 
Trafikverket. En förändring inom hamnområdet måste därför ske i samarbete med Tra 
fikverket. Därutöver är hela området beläget inom strandskyddat område vilket gör att 
alla åtgärder måste vara förenliga med Miljöbalkens särskilda skäl för att bevilja dis
pens. Det närmsta området är dessutom tydligt avgränsat aven hög bergsskärning 
samt omgärdat av enskilt ägda fastigheter. Eftersom en del funktioner, t ex återvin
ningen, ska betjäna båtgäster behöver den vara belägen nära hamnen men det kan 
mycket väl finnas möjligheter att utveckla hamnområdet ytterligare. Trosa kommun har 
för närvarande inte själv planer på detta men tar gärna del av lokala ideer och initiativ 
till att förbättra området kring Källviks brygga . Eftersom kommunens markinnehav är 
förhållandevis begränsat skulle det eventuellt behövas att annan mark blev tillgänglig 
för att lösa parkeringssituationen. Om boende i området kan visa på någon sådan lämp
lig plats är kommunen alltid tillgänglig för en diskussion. Inför antagandet ses texterna 
över vad gäller Källviks hamn och uppdateras vid behov . 

13. Bohlin, Anna, Trosa 

Yttrande finns redovisat i sin helhet i slutet av dokumentet. Bemötandet görs här ned
an. 

Bemötande: 

1. Om något låter för bra för att vara sant, är det ofta INTE sant 

Översiktsplanen anger en möjlig utveckling av Trosa kommun för att både säkerställa 
kommunfullmäktiges mål om befolkningstillväx t samtidigt som kommunens kvalitet och 
särart ska bevaras. Genom att planera för förtätning av befintliga tätorter i kombination 
med att stärka utmed befintliga kollektivtrafikstråk menar Trosa kommun att planering
en är långsiktig och hållbar. Trosa kommun är och har historiskt varit en expansiv 
kommun med hög tillväxt. Det attraktiva kustnära läget i Stockholmsregionen med för
hållandevis kort pen dlingsavstånd till såväl Stockholm och Södertälje samt i framtiden 
även [\Jorrköping -Linköping kommer inte att minska denna attraktivitet. Mot bakgrund 
av detta måste Trosa kommun bedriva en aktiv översiktlig och detaljplanering för att 
möta den efterfrågan som finns idag och som kommer att finnas även framgent. Om 
kommunen ska behålla det som boende, besökare, företag m fl ser som Trosa kom
muns värden och kvaliteter måste vår planering vara proaktiv och ta initiativet för att 
visa var vi ser en fortsatt utbyggnad och var vi ser mer restriktivt på etableringar. Är 
kommunen inte förberedd inför detta är risken uppenbar för kortsiktighet och förlorad 
helhetssyn på utvecklingen. Med tanke på den besvärliga bostadssituation som råder i 
landet med stor bostadsbrist särskilt i expansiva regioner är det dessutom av vikt att 
samtliga kommuner tar sitt ansvar och planerar för en fortsatt utbyggnad av bostäder. 

Vad gäller närhet till rekreation och tätortsnära naturområden har Trosa kommun arbe
tat på flera sätt. Dels har översiktsplanen sedan 2006 arbetat med begreppet priorite
rad grönstruktur där kommunen pekar ut områden där restriktivitet ska råda och där de 
gröna värdena prioriteras. Sedan begreppet infördes i den översiktsliga planeringen har 
områden för prioriterad grönstruktur utökats varje planperiod. I förslag till ny Över
siktsplan 2015 har t ex Rådmansbackarna i Trosa tillkommit samt hela Björkeområdet i 
Västerljung. Därutöver har kommunen även arbetat med att inrätta kommunala natur
reservat varav två av dessa är i tätortsnära lägen. I Trosa har Tomtaklintskogens na
turreservat funnits i några år och nyligen invigdes naturreservatet vid Lånestaheden i 
Vagnhärad. Inom ramen för arbetet med Infart västra Trosa har även reservatsbildning 
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av den södra delen av Hunga strövområde diskuterats. I detta läge skulle naturområ
den kunna göras tillgängliga för personer som normalt har svårt att vistas och röra sig i 
oländig terräng med tanke på att naturvärdena ser annorlunda ut än vid exempelvis 
Lånestaheden, Borgmästarholmen eller Tomtaklintskogen och det i det här fallet kanske 
främst är rekreationsvärden som ska skyddas. De områden som pekats ut som möjliga 
framtida bostadsområden har studerats utifrån hur det ser ut på platsen och är en tyd
ligare redovisning av stråket västerut jämfört med hur detta redovisats i Översiktsplan 
2010. 

Till skillnad från näringslivet påverkas den kommunala ekonomin av det nationella kost
nads- och inkomstutjämningssystemet. Genom dessa system ges samtliga kommuner i 
landet likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett demografi, etnicitet, geografisk lo
kalisering och nivå på skatteintäkter och kostnadsläge m m. Vissa kommuner är netto
mottagare av pengar medan andra kommuner, t ex Trosa, betalar in mer till utjäm
ningssystemet än vad systemet ger tillbaka . Det här leder till att för att utöka den 
kommunala ekonomin och skapa utrymme för nya investeringar, utveckling av skola, 
vård och omsorg mm behöver kommunens befolkning öka och det är också bakgrunden 
till att samtliga partier i kommunstyrelsen ställt sig bakom tillväxtmålet för Trosa kom
mun. För att skapa tillväxt behöver kommunen bedriva en aktiv översiktlig planering 
och som nämndes ovan är detta särskilt viktigt för en kommun belägen i den expansiva 
Storstockholmsreg i onen. 

2. 	 Om de drivande i det storslagna projektet verkar ha bråttom till beslut. Var 
ytterst vaksam. 

Arbetet med Trosa kommuns översiktsplan följer Plan- och bygglag 2010:900. Ett för
slag till ny översiktsplan har arbetats fram utifrån den nu gällande från 2010 efter det 
att Kommunstyrelsens Planutskott givit Samhällsbyggnadskontoret detta uppdrag . så
väl under samråd som granskning har förslag till ny översiktsplan varit tillgänglig för 
alla på kommunens hemsida, biblioteken i Trosa och Vagnhärad samt på Kommunled
ningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under samrådet hölls informationsmöten 
i samtliga tre tätorter, representanter från Samhällsbyggnadskontoret deltog vid före
nings- och utskottsmöten, studiecirklar, besökte pensionärsalliansen d v s PRO och SPF 
i kommunen, samt anordnade en workshop med Ungdomsgrupperna i Trosa och Vagn
härad mm. Alla är välkomna att lämna synpunkter på planhandlingen och alla är väl
komna till Samhällsbyggnadskontoret för frågor och diskussion under kontorets öppet
tider. 

Samråds- och granskningstider har planerats utifrån perspektivet att fånga in alla möj
liga intressenter oavsett om man är permanentboende eller sommarboende i kommu
nen, besökare, företagare eller myndighet. Därför har detta skett såväl under vinter/Vår 
för samrådet samt under sommar/höst för granskningen. Både samråd och granskning 
har pågått under tre månader vardera vilket med råge uppfyller lagens krav. Under 
samrådet har förslag till Översiktsplan presenterats via flertalet artiklar i SN och ÖSP, 
kommunens egna på gång i Trosa kommun samt i en separat ÖP-bilaga till ÖSP. I en
lighet med lagstiftningen har planhandlingen skickats ut till berörda myndigheter, led
ningsdragande verk, föreningar, fastighetsägare m fl. Därutöver har kommunen både 
under samråd och granskning inkluderat privatpersoner som särskilt bett om detta 
samt personer som svarat under samrådet i sändiistan. 

Utifrån detta menar Trosa kommun att det är direkt felaktigt att tala om en trång sam
rådskrets eller att planhandlingen tagits fram med anmärkningsvärt korta tider. I en re
presentativ demokrati som Sverige utgör politikerna kommuninvånarnas röst och det är 
genom dem synpunkter och ideer kanaliseras . Därutöver bjuds ovan nämnda intressen
ter och myndigheter in för att utifrån deras synvinkel utveckla översiktsplanen. Det är 
aldrig ett självklart samband att lång beredningstid genererar högre kvalitet. Snarare 
finns risken att utvecklingen springer ifrån den som inte vågar ta ställning och fatta be
slut. Detta är en särskilt stor risk i en expansiv region som den Trosa kommun är belä
gen i. 
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3. 	Om projektets företrädare inte vill lyssna till kritikerna och försöker för
minska dem. Lyssna på kritikerna, INTE på de som försöker förringa dem. 

Infart västra Trosa är ett projekt som varit högt prioriterat av Trosa kommun sedan 
lång tid tillbaka. Redan i översiktsplan 2006 nämns projektet och diskussion har förts 
under lång tid med dåvarande Vägverket och Regionförbundet om behovet. Sedan ÖP 
2010 har projektet konkretiserats ytterligare och nu pågår arbetet med vägplanen för 
projektet. Kommunen delar synpunkten om att en väg genom Hunga strövområde kan 
vara svår att förena med de natur- och rekreationsvärden som finns i området men 
menar att arbetet med att exempelvis inrätta ett naturreservat kan vara en del i att 
skydda den södra delen vid en utbyggnad. Därutöver finns möjligheter att via den nya 
infarten tillgängliggöra exempelvis Trosa skidbacke och Sörmlandsleden. Med tanke på 
att det Framförallt är rekreationsvärden inom området reservatet kommer att skydda 
möjliggörs även anläggningar som tillgängliggör naturområdet för personer som nor
malt inte kan komma ut i naturen. Något som inte är möjligt att göra inom reservat så
som Tomtaklintskogen och Lånestaheden. 

Frågan om en eventuell folkomröstning hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. 
Trosa kommun kan dock konstatera att det inte funnits tillräckligt stöd inom kommunen 
för detta. 

4 . 	 Om de storslagna projektled arna försöker undanröja kritik genom att kväsa 
andras röster, var mycket vaksamma. 

Trosa kommun kan bara beklaga att de svar som lämnats under samrådet har uppfat
tats som avfärdanden av ingivaren. Efter samrådet har en rad revideringar gjorts efter 
inkomna synpunkter från såväl privatpersoner som övriga remissinstanser. 

5. 	 Om projektledarna ständigt förnekar negativa uppgifter med endast vackra 
ord som motbevis, var ytterst vaksamma. 

Redan innan Trosa kommun bildades och bröts loss från Nyköpings kommun antogs av 
indelningsdelegerade Trosa 1991 med full politisk enighet "Fastlagd kurs för Trosa 
kommun". I den anges tydliga riktlinjer för hur Trosa kommun och dess framtid. Några 
punkter som lyfts fram är bl a att kommunen ska vä xa på ett sätt som tillvaratar de oli
ka kommundelarnas kvaliteter och särprägel samt att kommunen ska arbeta för att fler 
bostäder och arbetstillfällen skapas. Detta styrdokument genomsyrar all kommunal 
verksamhet och löper som en röd tråd genom Mål och Budget, översiktsplanen samt 
andra policydokument och riktlinjer. Trosa kommun är mån om att bevara och utveckla 
det som gör Trosa unikt. Trähusbebyggelsen i centrala Trosa, den unika skärgården och 
det expansiva stationssamhället är några exempel på faktorer som gör Trosa till en at
traktiv plats för såväl boende som besökare. 

Kommunfullmäktige beslutar om vilka rankingar och undersökningar som ska ligga till 
grund för kommunens förbättringsarbete. Det görs årligen en mängd rankingar av 
kommuner aven rad organisationer där kriterierna kan skilja sig avsevärt åt. I syfte att 
få ett kvalitativt underlag för kommunen beslutar således Kommunfullmäktige i demo
kratisk ordning vilka som är prioriterade utifrån vilka kriterier som ingår. 

En mätning som kommunen under lång tid deltagit i är SCB:s medborgarundersökning. 
Är 2004 låg Trosa kommun på plats 151 i Svenskt näringslivs ranking och inom andra 
områden hade kommunen blygsamma placeringar. Såväl inom näringslivsfrågor som 
miljö, handläggning m m har Trosa kommun bedrivit ett omfattande förbättringsarbete 
vilket givit resultat i flera rankingar och topplistor. Att en liten kommun som Trosa kun
nat prestera så bra inom så många områden är fantastiskt och något alla såväl invåna
re som organisation kan glädja sig åt. Sedan gäller det givetvis att arbeta för att hålla 
sig kvar i toppskiktet när andra jagar och kraven som ställs på organisationen blir hög
re. Trosa kommun rycker inte på axlarna när resultaten blir sämre utan satsar i stället 
på att identifiera var förbättringspotentialen finns. Kommunen är liten och kan inte vara 
bäst på allt men vi ska alltid ha ambitionen att bli ännu bättre i vår verksamhet. Mot 
bakgrund av det tillfredsställande att ta del av exempelvis SCB:s medborgarundersök
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ning som visar på att kommunens invånare överlag är mycket nöjda med den kommu
nala verksamheten. 

De senaste åren har omfattande investeringar gjorts i kommunens skolor, nya förskolor 
har byggts, Vagnhärads torg har fått en omfattande ansiktslyftning, åmiljön i Vagnhä
rad har rustats upp och Safiren har genomgått en stor renovering. Detta har precis som 
anges kostat på men detta är investeringar för framtiden som behöver göras för att så
väl företag som boende ska trivas och må bra och kunna utvecklas i kommunen. Även i 
framtiden kommer fortsatta investeringar att behöva göras och då är det positivt om 
skatteunderlaget ökat och kommunens ekonomi kan fortsätta växa. 

6. 	 Om någon talar vacker om det storslagna projektet, men snubblar på logi
ken i visionen, var ordentligt vaksamma. 

Översiktsplanen är ett av de instrument kommunen kan använda för att arbeta för att 
motverka framtida klimatförändringar samt att minska kommunens påverkan på dessa. 
Nu liksom förr påverkar hårdgjorda ytor miljön men skillnaden nu är att dagvattenfrå
gan hanteras på ett annat sätt. Istället för att leda ut dagvatten, d v s förorenat regn
vatten, för rening i kommunens reningsverk används ofta andra lösningar som är mer 
miljömässigt hållbara och som dessutom kan vara en tillgång för platsen. Genom att 
använda andra material, t ex sedumtak vid husbyggnation, undviks att stora mängder 
dagvatten ska tas omhand eller att vägkanter förses med fördröjningsmagasin skapas 
en bättre vägmiljö och ett bättre flöde av regnvatten. 

Infart västra Trosa är planerat för 60 km/h och småSkalig och inte alls den typ av väg 
som refereras till i yttrandet . Syftet med att bygga vägen är flera. Det handlar om att 
avlasta den kulturmiljömässigt känsliga och inte minst trånga passagen via Smäckbron 
odl få till en långsiktigt hållbar trafiklösning för Trosa tätort där onödig genomfartstrafik 
kan ledas via den nya infarten och Trosa tätort inte behöver belastas av trafik från en 
alltmer permanentad Tureholmshalvö. Dessutom syftar vägen till att säkerställa att den 
känsliga trafikmiljön längs Nyängsvägen blir bättre. Ett område med två förskolor och 
en av tätortens grundskolor och med många barn i rörelse under dagtid . Därutöver ger 
vägen också möjligheter att fortsätta utveckla Trosa stad och möjliggöra ytterligare bo
städer i de västra delarna. Något som inte varit möjligt utifrån gällande trafiksituation. 
Samtidigt visar de nationella trafikprognoserna att trafiken generellt kommer att fort
sätta öka vilket sannolikt även kan få effekter i Trosa tätort. 

Under många år har det funnits en vilja att avlasta den känsliga miljön inom riksintres
seområdet Trosa stad från trafik. Det är inte ansvarsfullt att leda in tung trafik på de 
smala gatorna och att Torget stängs för biltrafik under sommarm~naderna skapar en 
trivsam miljö för såväl boende som besökare. Trosa kommun försöker att hitta lösning
ar som passar såväl handelns näringsidkare men också ser till att skapa en attraktiv 
och säker miljö för oskyddade trafikanter. Den oro om utarmning för handeln som lyfts i 
yttrandet har inte förts fram till kommunen av företagarna och den samlade bedöm
ningen är att genom att arbeta med centrumnära parkeringar, blå tåget mm görs fler 
handelsområden tillgängliga för besökare och boende. Det är dock alltid en utmaning 
att arbeta med dimensionering av exempelvis parkeringar när staden vissa tider på året 
flerdubblar sin befolkning och behovet är stort samtidigt som vi inte vill anlägga parker
ingar som sedan upplevs som öde och torftiga miljöer övrig tid på året. Detta i kombi
nation med den riksintressanta stadsmiljön som sätter sina förutsättningar och be
gränsningar för trafiken. Med tanke på att Trosa stad har knappt 5.000 invånare där 
många pendlar till arbeten utanför kommunen är det helt orealistiskt att diskutera ökad 
kollektivtrafik i form av stadstrafik i centrala Trosa. Kollektivtrafiken i kommunen ska 
riktas till de stråk där de bäst kan minska bilåkandet d v s mellan Trosa-Vagnhärad och 
pendlingsorter såsom Nyköping, Södertälje och Stockholm. Däremot kommer kommu
nen fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelstråk i samtliga tätorter för att på så sätt 
underlätta för invånarna att välja cykeln eller att promenera framför att ta bilen till cen
trala Trosa. 
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7. 	Om projektets stora små män försöker förklara det ekonomiska läget i ter
mer du inte begriper. Var lika uppmärksam och granskande som UG. 

Trosa kommun har, som tidigare nämnts, genomfört en rad omfattande investeringar 
under 2000-talet. Ett av dessa är ombyggnaden av Safiren. Av olika skäl har projektet 
drabbats av fördyringar och förseningar vilket givetvis är olyckligt. Finansieringen av 
den nya Infart västra Trosa ska ske dels genom den regionala infrastruktuplanen vilken 
Regionförbundet Sörmland fastställer tillsammans med Trafikverket samt Trosa kom
mun genom bl a exploateringsersättning för tillkommande byggnation i västra Trosa. 
Vilken minskning av kollektivt ägande och tillgång till allemansrättslig mark yttrandet 
avser framgår inte och är därför svårt att besvara . 

8. 	 Om herrarna i projekt Storverk sitter på alla stolar samtidigt och går med 
en ständig jäv-skugga som sällskap, var totalt kritisk. 

Såväl samrådstid som granskningstid har som tidigare nämnts varit drygt tre månader 
vardera . Detta uppfyller väl Plan- och bygg lagens krav om minst två månader. Trosa 
kommun beklagar om det varit otydligt på hemsidan om när granskningstiden gick ut. I 
det utsända materialet samt i det följebrev som funnits tillgängligt på biblioteken och 
Samhällsbyggnadskontoret har detta redovisats tydligt. Inför granskningen kungjordes 
detta samt gl-anskningstid i enlighet med Plan- och bygg lagens bestämmelser i SNo 

Grundtankarna kring föreslagna etableringar enligt förslag till ny översiktsplan bygger 
vidare på tidigare översiktsplaner. Det handlar om att förtäta i centrala lägen i tätorter
na samt stärka befintliga kollektivtrafikstråk när det gäller utbyggnad i mer perifera lä
gen. Detta är att långsiktigt planera för en hållbar utveckling för Trosa kommun. Att 
inte ha en långsiktighet och en strategi för hur kommunen ska utvecklas är knappast 
att beteckna som ett sätt att ta ansvar för kommunens framtid eller att möta de utma
ningar ett förändrat klimat i framtiden kan innebära. 

Trosa kommun har en politisk organisation och en tjänstemannaorganisation som till 
sammans arbetar för att kommunen ska kunna erbjuda kvalitativa skolor, trygga vård
former, säkra och välkomnande offentliga miljöer, möjliggöra för attraktiva bostäder 
och arbetsplatser mm . Målet är att fortsätta utveckla de kvaliteter som finns och göra 
kommunen ännu bättre. Att på ett raljant sätt hänvisa till jäv-skugga utan att ange nå
got som kan ge fog för en sådan misstanke väljer kommunen att bortse ifrån. 

9. 	 Om projektets ledningsgrupp formulerar projektet som den enda och rätta 
vägen till en storslagen framtid för bygden och avvisar alla andra alterna
tiv, var vaksam. 

Inom ramen för arbetet med översiktsplanen har Planutskottet och Samhällsbyggnads
kontoret tagit del av ett brett spektra av synpunkter och ideer för kommunens framtida 
utveckling. Samhällsplanering handlar om att väga olika intressen och anspråk mot 
varandra och dessa väger olika tungt vid olika tillfällen. Under arbetet med förstudien 
och val av lokaliseringsalternativ till Infart västra Trosa gjordes bl a utredningar enligt 
Trafikverkets fyrstegsprincip för att studera alternativa lösningar till en ny väg. Både 
kommunen och Trafikverket har haft öppna samråd och bjudit in till att lämna synpunk
ter under de senaste årens arbete och många har deltagit i detta. Det finns precis som 
yttrandet anger en stor kunskap bland kommunens invånare och de senaste årens 
planprocesser rörande översiktsplanen har visat på ett stort engagemang från dessa . 
Utifrån de synpunkter som kommit in har revideringar gjorts under hand. 

10. Om projektet verkar kringgå beslutsgångar, byta namn eller få handlingar 
att mystiskt försvinna. Vakna ur Törnrosasömnen, om du inte redan gjort 
det. Var klarvaken över vad som sker. 

Sverige har, som tidigare nämnts, en representativ demokrati. Vi medborgare väljer 
vart fjärde år de politiker som representerar oss i beslutande organ såsom riksdagen 
och kommunfullmäktige . Dessa politiker företräder sedan våra åsikter och för vår talan i 
beslutande församlingar. När det gäller bytet av namn till Infart västra Trosa är det ett 
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sätt att bättre spegla syftet med vägen men också skalan. Som debatten visat de se
naste åren har den tidigare benämningen Förbifart Trosa givit en felaktig diskussion där 
många fått bilden aven storskalig väg med hög hastighet vilken skär genom Hunga 
strövområde när det i stället handlar om en mindre väg med max 60 km/h samt even 
gång- och cykelväg intill . Genom att byta namn undviker vi den oro som framförs i ytt
randet om att medborgare och andra förs bakom ljuset och får felaktig information om 
vad som egentligen planeras. 

Om det är några särskilda handlinga r som efterfrågas får ingivaren gärna kontakta 
kommunen så kan vi ta fram det material som efterfrågas. Vad gäller handlingar röran
de Infart västra Tmsa finns en stor del redan att hämta på Trafikverkets hemsida där 
projektet finns presenterat från start till nuläge. 

11.0m några driver ett storslaget projekt. Kontrollera alltid hur stor risk de 
själva tar och hur stor andel andras tillgångar de spelar med. 

Genom att ha en långsiktig plan och strategi för utveckling tar Trosa kommun ansvar 
för kommunens framtid. Det vore oansvarigt att inte identifiera de utmaningar kommu
nen står inför och se på möjligheter att hantera dessa på ett hållbart sätt. Översiktpla
nen visar både på utbyggnadsmöjligheter men också på områden där restriktivitet ska 
gälla. Detta i kombination med stark lagstiftning via exempelvis Miljöbalken och Kul
turmiljölagen ger en balans mellan utveckling och bevarande. 

12.0m ett storslaget projekt har gått över styr och ledarna fortfarande hävdar 
att de hela tiden och fortfarande har rätt, ja då kan du helt enkelt konstate
ra att projektet var FÖR storslaget och leddes av små män som ville bli 
störst :) 
Det finns, som tidigare nämnts, god tillgång på tysta områden i kommunen. Infart 
västra Trosa är tänkt att anläggas i anslutning till Trosa för att på så sätt ge stads
mässiga vinster för tätorten. All planering utgår ifrån Fastlagd kurs för Trosa kom
mun som anger att kommunen ska utvecklas och respektive tätorts kvaliteter och 
särart ska bevaras. Trosa är en liten kommun och tätorten är en småstad med dess 
värden och närhet. Att planera för en fortsatt utbyggnad av bostäder är inte likstäl
ligt med att skapa en torftig förortsmiljö. FramgångSfaktorer som närhet till natu
ren, vackra kulturmiljöer, goda pendlingsmÖjligheter kommer även i framtiden att 
vara betydelsefulla för kommunens invånare och näringsidkare. Genom att skapa 
förutsättningar för fler att bosätta sig här kan både det privata näringslivet och 
kommunen dra nytta av de fördelar en växande befolkning innebär. Trosa är belä
gen i en expansiv region och det är orealistiskt att tro att vi kan stoppa utvecklingen 
här när Stockholms län beräknas växa med mer än motsvarande ett Göteborg 
kommande tioårsperiod. Genom att ha en framsynt planering kan kommunen vara 
proaktiv och tydlig om var vi ser framtida utbyggnadsstråk och var restriktivitet ska 
råda . 

14. Länsstyrelsen Södermanlands län 

Förslag till ny översiktsplan för Trosa kommun är utställt och har inkommit till 
Länsstyrelsen för granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § plan- och bygg lagen 
(PBL). 

Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande den 5 maj 2015. 

Av länsstyrelsens granskningsyttrande ska framgå om 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbal
ken inte följs, 
3. redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
inte är förenliga med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 
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4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som an
går två eller flera kommuner inte samordnas på lämpligt sätt, och 
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till männi
skors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Trafikverket har lämnat yttrand e den 29 september 2015. Trafikverket tillstyrker 
att planförslaget antas. 

Detta granskningsyttrande ska enligt 3 kap . 20 § PBL redovisas tillsammans med 
översiktspia nen. 

Länsstyrelsens ställningstagande 

Länsstyrelsen kan komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplaner eller om
rådesbestämmelser enligt 11 kap 10 och 11 § § PBL, om de synpunkter som lämnas 
nedan inte beaktas i fortsatt planering eller prövning. 

Riksintressen för kulturmiljövården 

Kommunens egen syn på hur riksintressenas värden ska tillgodoses saknas i 
översiktsplanen . Detta ställer högre krav på efterföljande planerings- eller 
beslutsunderlag. 

Tureho/m (O 49) 

Avgränsningen av ett I-iksilltresse ska omfatta de kulturvärden som har pekats ut av 
Riksantikvarieämbetet. För Tureholms del är det herrgårdsmiljön som utgör motivet 
till utpekandet och Länsstyrelsen vidhåller därför sin uttolkning av riksintressets 
gränser. 

Länsstyrelsen menar att såväl den odlingsmark norr om väg 782 som hela den f.d. 
hagmark nordväst om herrgården, det skogsområde som kallas Djurgården, är 
viktiga delar för att kunna förstå och uppleva herrgårdsmiljön. Även den öppna 
utblicken mot Tureholmsviken är av största betydelse för herrgårdsmiljön. 

Trosa~ns da/g~ng (046) 
Angående riksintresset Trosaåns dalgång anser kommunen att de centrala 
delarna av Vagnhärads tätort borde exkluderas ur riksintresset då dessa inte 
representerar de värden som riksintresset syftar till att bevara. Enligt 
Riksantikvarieämbetets anspråk gällande Trosaåns dalgång omfattas inte 
Vagnhärads tätort. Länsstyrelsens uttolkning av riksintressets gränser omfattar 
ändå tätorten eftersom det finns riksintressanta värden, i form av rika 
förekomster av fornlämningar, runt om och insprängt i landskapet där tätortens 
bebyggelse ligger. De funktionella och visu ella sambanden mellan 
fornlämningarna, och mellan fornlämningarna och ån, är betydelsefulla för 
förståelsen av riksintresset. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att den befintliga bebyggelsen i centrala 
Vagnhärad inte har bäring på riksintressets värden och anser att tätorten med fördel 
kan utvecklas med nytillskott under förutsättning att dessa tillgodoser eller stärker 
sambanden mellan fornlämningarna kring samhället. 

Trosa (O 50) 

Länsstyrelsen delar kommunens syn att samtidigt som riksintressets värden ska 
bevaras måste Trosa stad tillåtas att fortsätta utvecklas och förändras. När nya 
tillägg görs i stadsrummet behövs en omsorgsfull planering där ny bebyggelse 
samspelar med befintlig. Analyser av platsen och kulturmiljön kan behövas i 
kommande detaljplaneläggning. 

Miljökvalitetsnormer 

Av översiktplanen ska det, enligt 3 kap 5 § PBL, framgå hur kommunen avser att följa 
gällande miljökvalitetsnormer. Det ska också framgå om det finns risk för att miljökva
litetsnormerna överskrids. I förslaget till översiktsplan saknas redogörelse för detta. 
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Hälsa och säkerhet 

För bebyggelseområden som planeras intill väg och järnväg med transporter av farligt 
gods behövs riskbedömningar i tidigt skede för att klargöra förutsättningarna för ny 
bebyggelse. 

5tra ndskydd 

Länsstyrelsen upplyser om att kommunens ambition om öppna vattenspeglar och 
bortröjning av vass kan strida mot ett av strandskyddets två syften. Prövning av 
åtgärderna får ske i kommande detaljplaneläggning eller dispens från strand
skyddsbestämmelserna där ytterligare underlag tas fram och de särskilda skälen 
för upphävande beskrivs. 

Övrigt 

I ärendet har deltagit företrädare för berörda enheter. 

Bemötande: 

Trosa kommun har i vissa lägen avvikande uppfattning än Länsstyrelsen vad gäller av
gränsning av riksintresseområdena för kulturmiljö. I stort delar kommunen synen på 
värdebeskrivningarna och har sedan tidigare valt att hantera frågor som rör detta i näs
ta plarlskede, d v s detaljplaneskedet. Inför antagandet kommer det tydligt att framgå i 
vilka lägen det finns skiljaktig mening mellan parterna och vid behov uppdateras texten 
kring hur de olika riksintressena kan tillgodoses i framtida planering. 

Trosa kommun har i förslag till ny översiktsplan hanterat planens förenlighet med mil
jökvalitetsnormer. IVJed tanke på tidigare yttrande från Länsstyrelsen har kommunen 
förutsatt att planförslaget på ett korrekt sätt redovisar detta, särskilt som detta inte 
lyfts fram av Länsstyrelsen under samrådet. Inför antagandet ses texterna över för att 
säkerställa att lagstiftarens krav uppfylls inom detta område. 

I de fall buller eller riskfrågor är aktuella för en detaljplan utreds detta särskilt t ex DP 
Västra Hökeberga och DP Strömmen 3 som är några förhållandevis nya exempel. Vad 
gäller strandskydd är kommunen medveten om att detta ska beaktas i arbetet med att 
skapa öppna vattenområden och att strandskyddsdispens alternativt detaljplan kan be
hövas för vissa åtgärder. 

15. l\Jätverket Utveckla Trosa utan förbifart 

Underskrifter för att Utveckla Trosa utan förbifart 
Röster som är emot förslaget till Översiktsplan 2015 för Trosa kommun om det 
innehåller planer på att bygga Trosa förbifart/Infart Västra Trosa 

I samband med att förslaget till ny Översiktsplan för Trosa kommun är ute för gransk
ning så överlämnas härmed underskrifter som hittills har kommit in till namn
insamlingen Utveckla Trosa utan förbifart. Det är i dagsläget 133 stycken, och det 
lär komma fler. Vi återkommer successivt med namnlistor allt eftersom de kommer in. 
De personer som skrivit under anser alltså att Trosa kommun ska utvecklas utan Trosa 
förbifart. Detta bör beaktas i processen att forma Trosa kommuns Översiktsplan. 

Naturen är viktig för människor och många värdesätter i hög grad de få obrutna natur
landskap som finns kvar. Det finns människor som flyttar till Trosa kommun för att få 
närhet till natur. Ta inte bort sådana kvaliteter! 
Om förbifarten (med kanske 25 m brett vägområde) byggs så påverkas Hunga ströv
område och Trosaåns dalgång negativt. Promenadstråk längs Trosaån påverkas. Åker
mark hamnar under asfalt. Säkerligen kommer även bebyggelse att etableras i Hunga 
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strövområde. Det blir bullerstörningar i våra strövområden. l\lya vägar alstrar också 

mera trafik. 

Tureholmslandskapet kommer att påverkas med trafik och buller. Det påverkar attrak

tiviteten negativt för de redan detaljplanelagda bostadsområdena . Det lär inte bli mer 

attraktivt att bygga sitt hus om en stor trafikled etableras i grannskapet. Närhet till na

tur är något som människor gillar, avveckla inte de få sådana tätortsnära lägen vi har 

kvar i Trosa kommun. Tänk på kommande generationer, de behöver också ha hand 

lingsutrymme! Det är dessutom klimatsmart att ha bra grönområden nära täto rter. Vi 

behöver planera för minskade klimatutsläpp redan idag. Att bygga nya vägar är otid

senligt och provokativt med tanke på samhällets utmaningar. 


Kommunens yta är redan tämligen genomskuren av tung infrastruktur, som E4 och 

järnväg. Snart kommer även Ostlänken att etableras . Det naturlandskap som finns 

mellan Vagnhärad och Trosa behöver vi hushålla med. Vi har inte råd att splittra det 

mer, som skulle bli fallet med förbifarten. 


Namninsamlingen för Folkomröstning Trosa Förbifart 
Våren 2014 startades folkinitiativet Folkomröstning Trosa Förbifart. Bakom initiativet 
stod bland annat Naturskyddsföreningen Trosabygden, Trosabygdens Orienteringsklubb 
och Trosa hembygdsförening. 

Ett argument för att hålla en folkomröstning var att invånarna skulle få information om 
förbifarten och alla dess konsekvenser. Marknadsföringen av Trosa förbifart som en åt
gärcl för att minska trafikbelastningen på bland annat trånga Smäckbron hade ju visat 
sig felaktig. Trafikflödena skulle öka på Smäckbrogatan med anledning av att många 
hundra (700) nya bostäder planerades väster om Trosa. Detta var inte kommuninvå
narna medvetna om. 
Tyvärr så möttes initiativet om folkomröstning mycket negativt av kommunens ledning. 
När namninsamlingen påbörjades så blev bemötandet följande från samhällsbyggnads
nämndens ordförande: "En folkomröstning har man ju om man inte vet medborgarens 
syn p§ en viktig frfJga, men är det nfJgon fr§ga som behandlats länge och i olika organ 
sfJ är det ju förbifart Trosa. " 
I stället för att välkomna ett initiativ för ökad delaktighet och transparens bland invå
narna i kommunens största infrastrukturfråga så möttes folkinitiativet alltså av ett nej. 
Även om 10 % av kommuninvånarnas röster samlades in så skulle en folkomröstning 
inte genomföras. 
Förbifarten uppgavs alltså vara så väl känd och förankrad att en folkomröstning inte 
var motiverad. Detta är idag svårt att förstå då Förbifart Trosa som bekant nu har gi 
vits ett annat namn. Namnet Infart Västra Trosa. För att det bättre beskriver vad det 
handlar om enligt den politiska ledningen. 
Härmed överlämnas även de 331 underskrifter som samlades in till stöd för Folkom
röstning Trosa Förbifart. 

Bemötande: 

Samtliga namnunderskrifter finns arkiverade i akten. 

Trosa kommun delar nätverkets uppfattning om att naturen är en viktig del i vad som 
gör Trosa till en attraktiv kommun. Det är många som över tid valt att flytta till kom
munen och för att möta denna efterfrågan har Trosa länge sett betydelsen aven aktiv 
och framåtblickande översiktlig planering. Detta är särskilt viktigt i en kommun som 
Trosa som under mycket lång tid präglats av inflyttning och tillväxt. Genom att via pla
neringen vara tydlig med var kommunen ser framtida utbyggandsstråk och var områ
den särskilt ska bevaras kan utvecklingen styras på ett långsiktigt hållbart sätt. Det 
finns tyvärr många exempel på kommuner som inte haft samma tydlighet och långSik
tighet och som ofta hamnat i kortsiktiga lösningar som stjälper helheten. Genom kom
munens översiktsplan klargörs vilka stråk som är prioriterad grönsstruktur vilket ofta är 
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i anslutning till våra tätorter. Sedan begreppet infördes har markområdena kontinuerligt 
utökats vilket också har skett inom ramen för denna planprocess. 

Infart västra Trosa planeras för 60 km/h där vissa delar kan byggas med separat gång
och cykelväg. Att tala om ett 25 m brett vägområde och stor trafikled är direkt osakligt 
och vilseledande. Det kan jämföras med Trafikverkets och SKL:s angivelser i VGU, Reg
ler för vägar och gators utformning, för normal bredd vid nybyggnad av väg där en mo
torväg avsedd för 110 km/h är 18,5-21,5 m bred, en mötesfri landsväg för 90 eller 110 
km/h är 14 m och en normal tvåfältsväg för 70 eller 50 km/h är 6,5-8 m bred. Det finns 
ingen anledning att tro att en 60 km/h väg utanför Trosa skulle kräva mer än tre gång
er så mycket vägområde än normalt och därigenom mer än en motorväg för 110 km/h. 
Dock är det viktigt, precis som yttrandet anger, att det i den framtida planeringen sä
kerställs att passager skapas mellan området norr och söder om vägen både för männi
skor och djur samt att bullerfrågan utreds ytterligare. Planeringen syftar också till att 
minimera intrånget och byggande på idag brukad åkermark. Det är ett av de intressen 
den fortsatta planeringen ska ta hänsyn till. 

Trosa kommun hal- varit mycket tydliga med att inte bygga i Hunga strövområde. Ett 
program för området har antagits av kommunfullmäktige som därefter arbetats in i 
översiktsplanen. Det finns inte några förslag på ny bebyggelse inom strövområdet re
dovisat i översiktsplanen och kommunen har alltid en restriktiv syn på förfrågningar 
som gäller befintliga fastigheter inom strövområdet. Det finns således inga belägg för 
påståendet om att det "säkerligen" kommer bebyggelse i Hunga strövområde. 

I och runt omkring Trosa tätort finns flera möjligheter till närrekreation i naturen. I vis
sa fall är dessa områden skyddade som naturreservat och i vissa fall har området andra 
skydd t ex programmet för Hunga strövområde eller i detaljplan redovisat skydd. l\lär 
nya områden planläggs studeras även möjligheten att planlägga även naturområden. 
Det är dock viktigt att planeringen inte bara ska ta hänsyn till områden utanför tätorten 
det är också viktigt att bevara och utveckla de värden som finns i centrala Trosa. Idag 
har vi en mycket besvärlig situation vid Smäckbron. Det är trångt och det påverkar bo
ende utmed sträckan. Det är inte långsiktigt hållbart att se detta som Trosa tätorts 
framtida trafiklösning för de centrala delarna. Det är heller inte lämpligt att leda in tra
fiken i bostadsområdena invid l\Jyängsvägen och förbi Björk- och Tallbackens förskolor 
samt Vitalisskolan. Ofta upplevs trafikmiljöerna runt skolor och förskolor som otrygga i 
och med blandningen av barn och bilar. Under senare år har Trosa kommun investerat i 
att förbättra trafiksäkerheten för hämtning och lämning vid dessa platser. Att därefter 
leda in all tung trafik och all genomfartstrafik genom detta stråk vore helt att bortse 
fl-ån trafiksäkerheten för de som är mest oskyddade i trafiken. En kortsiktig och oge
nomtänkt lösning och knappast en omtanke för kommande generationer. Genom att lo
kalisera Infart västra Trosa strax norr om Trosa tätort ges flera fördelar. Avlastningen 
av centrala Trosa möjliggörs, samtidigt som skidbacksområdet kan tillgängliggöras 
bättre och dessutom minimeras uppsplittringen av landskapet utifrån de alternativ som 
studeras i vägp!anen och som kommer att presenteras i kommande samråd, 

I diskussionen kring antal nya bostäder har en rad felaktiga antaganden lyfts fram. I ut
redningen om val av lokaliseringsalternativ anges ett tillskott på 700 bostäder. Dock är 
det viktigt att betona att inom denna uppskattning ryms såväl framtida nyetableringar 
västerut sett från Smedstorp men en stor del omfattar permanentning av Tureholms
halvön. Utmed halvön finns ett flertal fritidshusområden, vissa är planlagda och vissa 
har idag kommunalt vatten- och avlopp. Liksom många andra kustkommuner i attrakti
va lägen har dessa fritidshus en stor omvandlingspotential vilket också har märkts i 
kommunen på senare år. Detta är viktigt att ha med i diskussionen när antalet bostäder 
lyfts fram. Det är lätt att få bilden att det inom de markerade områdena för västra Tro
sa enbart kommer att omfatta 700 nya bostäder vilket inte stämmer. Dessa områden 
omfattar en del av detta men ca hälften är en uppskattning av den framtida perma
nentningen på Tureholmshalvön. 
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Kommunen har deltagit på samtliga av de samrådsmöten och öppna hus Trafikverket 
anordnat i projektet. Många åsikter har lyfts fram under dessa möten men generellt går 
det att konstatera att majoriteten av de som deltagit varit positiva till projektet. Detta 
är givetvis ingen statistiskt säkerställd undersökning men det är en spegling av hur väl 
förankrat projektet är hos kommuninvånarna. Infart västra Trosa har dessutom funnits 
med i kommunens översiktsplan sedan 2006 och har under hand blivit allt mer tydligt 
redovisad i takt med att utredningen gått framåt. Såväl kommunens översiktliga plane
ring som Trafikverkets planering är öppen och tillgänglig för den som söker samråd. 

Att vägprojektet bytt namn beror på att begreppet förbifart oftast förknippas med andra 
typer av vägar än den 60 km/h -väg som planeras norr om Trosa. Vägen ska fungera 
som en infart till västra Trosa och är småskalig således byttes namnet för att undvika 
missförstånd. Med tanke på nätverkets oro rörande vägbredd och typ av väg kanske 
det tidigare namnet varit en faktor till de felaktiga antagandena om dessa. 
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Till Trosa kommun 2015-09-30 

Detta är en inkommen handling, som ska behandlas som en sökbar offentlig handling. 

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2015 

Texter och illustrationer: Anna Bohlin, Trosa, anna@fargaregarden.se, https:f[fargaregardsanna.wordpress.com 

Jag har tagit del av dystopin Översiktsplan 2015 (ÖP), samrådsredovisning kring ÖP samt iakttagit kommunens ageranden i samband med alternativa förslag till 

utveckling, som invånare presenterat som motvikt till kommunens storslagna planer för Trosa kommun. 


Projektet Översiktsplan 2015 fastnar på alla punkter i min kontroll "Varning för storslagna projekt". Planförslaget ger ett bedrägligt sken aven skonsam positiv 


utveckling av kommunen. Men i själva verket pågår i rasande takt en avveckling av Trosa kommuns vida kända naturnära småstadssamhällen till förmån för 


byggandet av betongförort omfattande hela kommunen. Jag anser att Trosa kommun förtjänar en klokare utveckling. 
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Så känner du igen storslagna 
projekt ... 

... som kan skada dig och din 
. . 

omgIvnIng 

En illustrerad 12-punkts ver/ctygslåda inspirerad av e7farenheter från 
Trosa /commun, UG Österåker, UG Det svarta hålet i Pajala, UG 

Knivsta, Tjuvamas Marknad Jan Guillou, SvDs granskning av SCA 
flyger högt och andra historier om små män som vill bli störst. 
(llG= Uppdrag Gmnsknil1g, SVT) 

©Anna Bohlin 2015 

http:https:f[fargaregardsanna.wordpress.com
mailto:anna@fargaregarden.se
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Om något låter för bra för att 
vara sant, är det ofta INTE 
SANT. 
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Den förse svenske nobelpristagaren Svante Arrhenius, konstaterade redan 1896 

effekterna av växthusgaserna, bland annat koldioxid. Växthuseffekten och 

klimatförändringarna är inte längre 2015 några dunkla teorier utan reella fakta och i allra 

högsta grad redan fullt pågående. ÖP har inte tagit hänsyn till denna globala vetskap om 

det akuta läget utan stakar i stället ut en väg, som kommer att förstärka 

växthuseffekten. Har verkligen ÖP rätt årtal? Den ser ut att komma från 1815 i stället för 

2015. 

ÖP presenterar inga garantier för att Trosa kommun kommer att gyn nas av att allt större 

allemänsrättsliga naturområden övergår till privata bostadsområden, som därmed för all 

framtid utraderar betydande bullerfria ytor för invå nare och besökare att vistas på . 

Planen redovisar heller inga garantier för att utvecklingen att eliminera stora 

naturområden inte kommer att påverka närklimatet negativt. Skog tar upp enorma 

vattenmassor, ger skydd vid stormar, producerar syre, tar emot kraftfulla åskväder, 

skyddar mot buller och fångar upp stora mängder koldioxid från fo rd onstrafi k. Hur 

kommunen har tänkt att ersätta detta helt naturliga skydd för de allt mer extrema 

väderlekar, som klimatförändringarna redan strör över oss, framgår inte . 

ÖP anger att det är viktigt att växa. Bland annat för ekonomin, men lämnar inga bevis på 

att denna teori är korrekt. Kommunen har de senaste åren uppvisat en allt sämre 

soliditet, vilket tyder på en negativ ekonomisk utveckling. Kommunen verkar anse att 

man kan expandera sig ur en kris, vilket inom näringslivet är ett välkänt feltänkande . 

För att travestera Sven Yrvin ds " små båtar, små problem, stora båtar, stora problem" 

Sm å kommuner, små problem, stora kommuner, stora problem. 

Översiktsplanen låter helt enkelt för bra för att vara sann. 



2. 

Om de drivande i det storslagna 
projektet verkar ha bråttom till 
beslut. Var ytterst vaksam. 
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Översiktsplanens processgång har en trång samrådskrets och anmärkningsvärt korta tider för berörda att lämna synpunkter och delta i utvecklingsarbetet 

fram till det slutliga förslaget. Överlag verkar arbetsgrupp och politiker, som anser att ör är utmärkt som den är, ha mycket bråttom med att få planen 

fastställd . 

En teknik, som ofta telefonförsäljarskojarna använder sig av när de meddelar offret att det är bråttom till beslut alternativt att de redan tackat ja till 

erbjudandet utan att de vetat om det. Om planens innehåll är en kassaskå pssäker succe borde den också tåla en långsamt och mycket bredare och mer 

dju pgåen de sa m råds process. 

ÖP lämnar mycket lite för framtidens invånare att bestämma över efterso m nästan alla områden med tätortskontakt i kommunen kommer att bebyggas i 

nutid. Därför borde samrådsprocessen få en mycket större tyngd, bredd och djup än hittills. ÖP 2015 bestämmer framtiden för inte bara nu levande 

invånare utan även nästa och nästa generation. Kan vi verkligen veta att nästa generati on inte vill ha några t ätortsnä ra naturområden kvar att vistas i? 

Har vi nu levande invånare rätt att förbruka så stor del av kommunens naturkapital för all framtid? 
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Om projektets företrädare inte ~"I

vill lyssna till kritikerna och ~~ 

försöker förmil1.ska dem. 
Lyssna på kritjkerna, INTE de 
som försöker förringa dem. 
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ÖP 2015 har en framtidsavgörande fråga inbakad, vilket kritiker till projektet har påpekat vid valrörelser och i andra sammanhang. Hunga förbi led/Trosa 

förbifart/Infart Västra kommer vid byggnation att påverka stora bullerfria naturområden nära tätort. 

Den byggnationen kan avgöra hela kommunens utveckling, vilket invånare vid upprepade tillfällen har påpekat och belyst som en fråga värd att låta samtliga 

invånare ta ställning till och inte bara en liten grupp politiker, som gömt undan frågan under många år genom att försöka hålla den utanför valrörelser och smugit 

in den i tidigare översiktsplaner, samtidigt som de hävdat att ingen fråga är så väl känd som Trosa förbifart. Ändå valde de att byta namn på projektet strax före 

senaste valet. 

Projektets förespråkare har endast lämnat förringande kommentarer och hävdat att samtliga beslut redan är klara när kritiker försökt lyfta frågan. Om projektet 

verkligen garanterade kommunen framgång borde projektet tåla kritik och förespråkarna borde kunna presentera hållbara argument. Något som hittills helt 

saknats från ja-sidan. 
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Översiktsplanens arbetsgrupp har sammanställt de inkomna synpunkterna i ett 

samrådsdokument och lämnat svar till de som inkommit med synpunkter. De remissvar, 
4. 	 som ifrågasätter storheten i projekt ÖP 2015 och pekar på brister avfärdas eller 

behandlas på andra sätt styvmoderligt och svar som hyllar planen gillas stort . 

Om de storslagna projektledarna 
Svarstekniken indikerar att översiktsplanen kanske inte håller vad den lovar och därförförsöker undanröj a kriiiik genom 
inte tål kritik eller granskning, att kväsa andras röster, var 

mycket vaksamma. 
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5. 

Om proj ektledarna 
ständigt förnekar negativa 
uppgifter med endast 
vackra ord som motbevis, 
var ytterst vaksanuna. 
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Översiktsplan 2015 anger att föreslagen utveckling kommer att innebära stora lyft för 

kommunen. Konverteringen från turistattraktiv småstadsidyll och lantligt boende till 

anonyma pendlingsförorter har redan pågått i ett antal år, vilket nu på senare tid gett 

tydlig effekt. Kommunen rasar i rankning i flera mätningar. 

Trosa låg på plats 17 i listan över Årets sommarstäder 2012 och 2015 har Trosa rasat till 

plats 44 1 

I miljörankingen har Trosa legat i toppskiktet, tack vare tidigare års nu nedlagda 

miljösatsningar, och har nu rasat 23 placeringar! 

Företagarindex-tappet visar sig vara ännu större. Från plats 3 under 2011 till generande 

plats 36 för 2015! 

Kommunens bemötande av rasen innehåller ingen som helst självkritik eller självinsikt 

utan består mest av ett ryck på axlarna. Kommunen väljer att låtsas som att inget ras 

har skett. 

Kommunens skuldbörda har ökat väsentligt de senaste åren och ligger långt över 

rikssnittet . Detta förklaras inte heller med någon självinsikt eller självkritik. Kommunen 

väljer istället att fortsätta på inslagen väg, trots att den inte garanterar några som helst 

förbättringa r. 



6. 

Om någon talar vackert om 
det storslagna proj ektet, men 
snubblar på logiken i visionen, 
var ordentligt vaksalnma. 
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7(14)ÖP 2015 anger att man tar hänsyn till klimatförändringarnas inverkan och att 

hårdgörande av stora naturytor och åkermark samt byggande av jättelika bilvägar 

kommer att ha positiv inverkan på kommunens utveckling. ÖP anger att byggandet av 

en bred bilväg rakt igenom ett mångtusenårigt kulturlandskap kommer att MINSKA 

biltrafiken, trots att man samtidigt säger att man tänker bygga många nya bostäder i 

anslutning till den nya vägen, vilket kommer att alstra MER trafik. 

Kommunen har sedan 1970-talet försökt att lösa inbillade trafikproblem genom att 

förflytta biltrafik utanför handelscentrum med utarmning och minskat kundunderlag för 

butikerna som följd. Istället för att finna småskaliga smidiga trafiklösningar, som 

skonsamt matar trafik och därmed kunder till butiker i centrum lanserar man nu ännu 

en trafikförflyttningslösning, som kommer ge en slutgiltig utarmningseffekt av 

ursprungliga handelscentrum och dessutom påverka miljön mycket negativt. 

Lösningen är lika feltänkt som att IKEA skulle förflytta sin kundparkering i Kungens 

Kurva till Moraberg och tro att kunderna fortfarande skulle handla hos dem. Ingen 

skulle helt enkelt komma på en sådan ologiskt tanke. Utom Trosa kommun. 

Några planer på att ersätta innerstadstrafiken med ökad kollektivtrafik eller avgasfria 

fordon går inte att finna i ÖP. De trafikproblem kommunen säger sig vilja lösa med 

förbifarten finns egentligen inte. Vi har ingen Stockholmstrafik, som står still i timtal. Vi 

har en ökad belastning under rusningstid, vilket i Trosa omfattar en mycket begränsad 

andel av dygnets 24 timmar. Den trafiksituation Trosa har idag har kommunen själva 

framkallat genom dålig trafikplanering . 

på vilket sätt föräldrar i framtiden ska frakta sina barn till skolor och daghem längs 

Nyängsvägen, som arbetsgruppen i samrådssvaren säger sig vilja avlasta framgår inte 

heller. Det mest intensiva trafikflödet på Nyängsvägen handlar om lämning och 

hämtning av barn. 

De planerade bostadsområdena nära förbifartsområdet kallas naturnära boende. Men 

byggandet av förbifarten kommer att eliminera det naturnära landskapet till förmån för 

kraftigt bullerstörande trafikflöden. 



7. 

Om projektets stora små män 
försöker förklara det 
ekonomiska läget i termer du 
inte begriper. Var lika vaksam 
och granskande som UG. 
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Kommunens förmåga att driva hundramiljonersprojekt har visat sig vara svag. Slutnotan 

för renoveringen av Safiren har ännu inte gått att fastställa och indikerar fortfarande 

ytterligare kostnader utöver kalkylerade kostnader. Projektet har till och med fått en 

föga hedrande plats i Slöseriombudsmannens samlingar. 

Förbifartsprojektet handlar förmodligen om ännu större belopp och ännu större 

omfattning än en badhusrenovering. Hur kommunen ska klara ett sådant projekt 

behöver antagligen inte anges i ÖP, men det är direkt oansvarigt att lägga planer, som 

kan äventyra kommunens ekonomi för långtid framöver. 

Kommunen har hittills med sina "investeringar" endast kunnat uppvisa ett minskat 

kollektivt ägande och tillgång till allemansrättslig mark och en högre skuldbörda. 

Eftersom ett vägbygge inte tillför invånarna någon tillgång utan berövar dem ytterligare 

friluftsområden och tillfällen till rekreation och hälsa kommer förbifartsprojektet tynga 

kommunens skuldsida ytterligare i kommunens balansräkning. 

Kommunen har hittills inte kunnat förklara den sämre ekonomin på ett tillfredsställande 

sätt och lär inte göra det när ett förbifartsprojekt drar över kostnadskalkylerna och 

försämrar ekonomin ytterligare. 



8. 

Om herrarna i proj ekt Storverk 
sitter på alla stolar samtidigt och 
går med en ständigjäv-skugga 
som sällskap, var totalt kr:itisk. 
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Svarstiden för att lämna synpunkter på ÖP har varit anmärkningsvärt kort. Att det fram till 30 

september går att lämna synpunkter på översiktsplanen framgår inte ens av kommunens hemsida. Den 

informationen får var och en söka på annat håll. 

ÖP 2015 innebär ett stort avsteg från världens omställningsarbete till mera hållbara samhällen. Detta 

vill uppenbarligen inte förespråkarna för ÖP 2015 kommunicera med sina invånare. 

Det innebär att beslutande politiker tar på sig ett gigantiskt ansvar för kommunens framtida negativa 

miljökonsekvenser, som ÖP 2015 ga ranterat kommer att medföra. När omvärlden ställer om till 

lösn ingar, som motve rkar växthuseffekten och därmed har en chans att på verka klimatförändringarna 

gör Trosa kommun precis t vä rtom. 

Ska verkligen en liten grupp politiker axla hela det ansva ret utan att rådfråga sa mtliga invå nare? 

Har ni Trosapolitiker ens rätt att staka ut en sådan dystopisk framtid för morgondagens medborgare? 



9. 

Om projektets ledningsgrupp 
formulerar projektet som den 
enda och rätta vägen till en 
storslagen framtid för bygden och 
avvisar alla andra alternativ, var 
synnerligen vaksam. 
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen redovisa alternativa planer till den föreslagna 10(14) 
utvecklingen i ÖP. I förslag till ÖP 2015 står det att kommunen inte anser sig behöva lägga ner 

arbete på alternativa planer eftersom Den enda rätta vägen redan är utstakat och överskuggar 

alla andra eventuella alternativ. 

Den inställningen visar brist på respekt för gällande regelverk, brist på insikt och kompetens och 

visar på ett ännu större behov av att utvidga och fördjupa samrådsprocessen eftersom 

upphovsm akarna till ÖP 2015 saknar förmågan att se alternativa utveck lingsvägar, som kanske 

till och med skulle innebära en skonsammare utveckling och lösning för kommunen. 

Trosa kommun har många invånare som besitter djup och bred kunskap och kompetens inom en 

rad olika områden. Att kommunen inte tar til lfället i akt att arvodesfritt nyttja denna kollektiva 

kompetens för att uppfylla plan- och byggl agens regler går helt enkelt inte att förstå. 
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10. 

Om projektet verkar kringgå 
beslutsgångar, byta namn eUer få 
handlingar att mystiskt 
försvinna. Vakna ur Törnrosa
sömnen, om du inte redan gjort 
det. Var klarvaken över vad som 
sker. 
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Kommunen har under hela plan processen visat upp en märklig inställning till öppenhet. 

Politike r, som förespråkar förbifarten försökte undanhålla frågan från valrörelsen. Där gick 

projektet fortfarande under namnet Trosa förbifart och i exploateringsavtal har projektet hetat 

Hunga förbiled. 

lÖP 2015 har projektet fått ett tredje namn, Infart Västra, vilket skapar förvirring, 

misstänksamhet och indikerar ytterligare försök att lägga dimridåer. I 

samrådssammanställningen använder andra myndigheter fortfarande Trosa förbifart som 

begrepp. 



Il. 

Om några driver ett storslaget 
projekt. Kontrollera alltid hur 
stor risk de själva tar och. h.ur 
stor andel andras tillgån€:ar de 
spelar med. 
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ÖP 2015 handlar om disponering av invånarnas pengar, vi lket också borde innebära att man 

öppet redovisa r sina syften med att spen dera andras pengar på egna Storslagna projekt, Det 

ligger ett stort ansvar på politiker so m förva ltar andras pengar utan att fråga invånarna om rätt 

vägval, Leker ni Trosapolitiker bara med in vånarnas pengar och struntar i följderna eller 

kommer ni på allvar att ta det stora ansvar som vilar på ÖP 2015 och dess oåterkalleliga 

konsekvens? 



12. 

Om ett storslaget projekt har gått 
över styr och ledarna fortfarande 
hävdar att de hela tiden och 
fortfarande har rätt, ja då kan du 
helt enkelt konstatera att projektet 
var FÖR storslaget och leddes av 
små män som ville bli störst :) 
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Låt oss invånare slippa denna slutliga konsekvens av det Storslagna projektet Översiktsplan 

2015 och Trosa förbifart . 

Uppdatera Översiktsplanen ti112000-tal. Återuppta omställningsarbetet till ett hållbart 

samhälle, som vi stolta kan lämna över till nästa generation. Sluta utradera våra få kvarvarande 

bullerfria naturområden . De kommer vara livsnödvändiga för oss i framtiden. Sluta utradera vår 

unika småskalighet. Avbryt konverteringen från småstad till betongförort. 

Förstärk våra månghundraåriga styrkor av närhet till natur, närhet till arbete och närhet till 

varandra. Vi har de allra bästa förutsättningarna att skapa en grön hållbar kommun med 

framtidens klimatsmarta lösningar. Vi har redan strukturerna, vi behöver bara förstärka dem 

ytterligare. 

Vi har tre unika orter, var och en på sitt sätt. I dag håller vi på att utradera alla deras positiva 

egenskaper i stället för att förstärka dem. Gör dem inte till anonyma pendlingsförorter till 

Stockholm. Låt dem fortsätta vara Trosa - Vagnhärad - Västerljung med den karaktär de från 

början valt att ha. 

Utöver dessa inlämnade synpunkter har jag valt att skriva på namninsamlingen Utveckla Trosa 

utan förbifart. Det kan du också göra om du vill försöka överrösta politikernas Storslagna planer 

för kommunen. https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart 

Jag marknadsför Trosa på en konstblogg, som i dagsläget nått läsare i 84 länder. Om ÖP 2015 

kommer att se ut som förslaget i sin slutgiltiga form kommer jag att behöva upphöra med 

marknadsföringen eftersom turistattraktionerna en efter en kommer att försvinna i framtiden. 

Utradera inte vår turism, arbeta om ÖP 2015 med invånarnas hjälp. 

Trosa den 30 september 2015 

Anna Bohlin, Trosa 

a n na@fargaregarden.se 

https://fargaregardsanna.wordpress.com 

http:https://fargaregardsanna.wordpress.com
mailto:na@fargaregarden.se
https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart
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