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Förvaltningsrätten i Linköping 
forvaltningsrattenilinkoping@dom.se   2017-04-05 
 
 
Överklagande av beslut 
 
Avseende: Länsstyrelsens beslut Dnr 343-246-2017 daterat 2017-03-06 
 
 
Fastighetsägare på Käftuddsvägen, Gillbergsviksområdet på Tureholmshalvön genom 
ombuden Anna Bohlin och Ingrid Benson överklagar härmed Länsstyrelsen i Södermanlands 
beslut "Begäran om omprövning av Länsstyrelsens beslut gällande miljöpåverkan för 
förstudie vägplan Västra Infarten Trosa (f d Trosa förbifart), daterat 2017-03-06, dnr 343-246-
2017. 
 
Klagande 
132 fastighetsägare på Käftuddsvägen, Gillbergsviksområdet på Tureholmshalvön samt 2 
samfällighetsföreningar, Gillbergsviks Stugförening och Gillbergsviks Samfällighetsförening. 
 
Begärd ändring 
Vi yrkar att Förvaltningsrätten: 
 

• beslutar om att uppdatering och ny bedömning av Förstudie Förbifart Trosa daterad 
2012-09-05 ska ske, där de nya förutsättningarna för projektet ingår, bl a det utvidgade 
influensområdet, trafikökningen, samhällsekonomin och de nya krav på ett mer 
transportsnålt samhälle som Parisavtalet 2015 ställer. 

 
• beslutar att en Miljökonsekvensbeskrivning av hela projektet genomförs som tar 

hänsyn till de nya förutsättningarna angivna ovan och där bedömning av 
klimatpåverkan ingår.  

 
• ålägger Trosa kommun, Länsstyrelsen och Trafikverket att utreda om vägprojektet 

Infart Västra Trosa, med vidhängande exploatering av västra Trosa och 
Tureholmshalvön, är förenligt med de åtaganden som Sverige antagit i Parisavtalet 
2015. 

 
• ålägger Trosa kommun, Länsstyrelsen och Trafikverket att utreda om vägprojektet 

Infart Västra Trosa, med vidhängande exploatering av västra Trosa och 
Tureholmshalvön, är samhällsekonomiskt lönsamt.  
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I sak 
Klagande har begärt att Länsstyrelsen omprövar sitt beslut 2012-10-02, med diarienummer 
343-3342-2012, om att Förstudie Förbifart Trosa inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, alternativt att en ny miljöpåverkansbedömning görs.  
Klagande vidhåller sin begäran. Begäran biläggs denna överklagan till Förvaltningsrätten 
(bilaga 1). 
 
Länsstyrelsen anger i sin motivering: 
 

• Länsstyrelsen kan inte av det som fastighetsägarna tar upp i sin begäran se att 
Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 är uppenbart oriktigt, (27 § Förvaltningslagen 
1986:223). Länsstyrelsen har därför inget skäl att ompröva beslutet. 

 
• Länsstyrelsen kan inte finna något rättsligt stöd i Väglagen att utifrån 

fastighetsägarnas begäran initiera en ny miljöpåverkansbedömning för det aktuella 
vägprojektet. 

 
Klagande menar att länsstyrelsens beslut är oriktigt då man inte har tagit hänsyn till de nya 
förutsättningarna som nu råder och som utvecklas nedan samt beskrivits i skrivelsen till 
länsstyrelsen "Exploateringen av Tureholmshalvön och Infart Västra Trosa behöver en 
Miljökonsekvensbeskrivning", daterad 8 januari 2017 (bilaga 1). 
 
 
1. Förstudie Förbifart Trosa daterad 2012-09-05 behöver 
uppdateras  
 
Förstudien ska klarlägga förutsättningarna för den fortsatta planerings- och 
projekteringsprocessen. Eftersom man baserat Förstudien på beräkningar och förutsättningar 
som inte längre är aktuella bör den uppdateras för att ta hänsyn till dessa. 
 
Utvidgat Influensområde 
Enligt Förstudien punkt 1.5, sid 6 omfattar Influensområdet "stora delar av Trosa kommun, 
framförallt de västra delarna inklusive området runt Lagnöviken samt hela Trosa tätort". 
 
Trosa kommunfullmäktige beslöt 2016-11-30 om att exploateringsområdet även skulle 
omfatta hela Tureholmshalvön, se bifogad karta (bilaga 2). Förstudien behöver därför 
uppdateras för att inkludera även de områden som nu håller på att detaljplaneras för bl a 
byggnation av 100 hus i Gillbergsvik och en marina på 100-150 båtplatser samt förtätningar 
på Tureholmshalvön och nya exploateringsområden Lagnö, Gillbergsvik, Hållsnäs, 
Käftudden, som alla är belägna på Tureholmshalvön. 
 
Slutsats: Influensområdet, d v s det område som påverkas av Infart Västra Trosa, måste 
utvidgas till att omfatta även de nytillkomna exploateringsområdena i en uppdaterad 
Förstudie. 
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Ökat antal tillkommande hus från 500 till 670 
Förstudien (punkt 2.2.1, sid 12-13) baserar sina beräkningar på att antalet tillkommande 
permanentbostäder i de västra delarna av Trosa inklusive Lagnöviken blir ca 500. 
 
Trosa kommunfullmäktige beslöt 2016-11-30 följande (citat från kallelsen till 
Kommunstyrelsen 2016-11-15, punkt 12): 
 
"Tillkommande bostäder inom aktuella områden  
En grov bedömning av antalet tillkommande bostäder inom aktuella områden den kommande 
20-årsperioden ser ut som följer:  
Detaljplanelagd mark Smedstorp: 140 
Mark redovisad som boendeområden (Västra Trosa och Ekebonäs) i översiktsplanen: 270 
Förtätningar Tureholmshalvön via förhandsbesked: 100 
Nya exploateringsområden Lagnö, Gillbergsvik, Hållsnäs, Käftudden m.m: 160  
 
Sammanräknat ger detta en total volym på 670 bostäder. I enlighet med ovanstående ger 
detta en sammantagen exploateringsersättning på 140*100tkr+530*125tkr=80,25 milj. kr. " 
 
Nytillkomna områden sedan Förstudien är Gillbergsvik, Hållsnäs och Käftudden. Samtliga 
områden håller höga naturvärden och omfattas helt eller delvis av strandskydd 100-300 meter 
vid kusten.  
 
Minst 170 bostäder har tillkommit i projektet sedan Förstudien 2012, vilket motsvarar en 
ökning om 34%. 
 
Vid ökade kostnader för vägbyggnationen kommer antalet bostäder att behöva ökas 
ytterligare eftersom kommunen beslutat att vägprojektet ska finansieras med 
exploateringsavgifter. 
 
Slutsats: Förstudien bör uppdateras med nya beräkningar med anledning av de nya 
förutsättningarna angivna ovan. Bland annat angående behov av infrastruktur för det utökade 
antalet hus som planeras.   
 
Ökad trafikbelastning på väg 768, 218, 782 och 785 
 
Förstudiens punkt 2.2, sid 12-14 Trafik och trafikanter bör uppdateras för att ta hänsyn till de 
nya förutsättningarna.  
I denna punkt har man gjort en bedömning om tillkommande trafik till följd av Trosa 
kommuns utbyggnadsområden för bostäder. Utgångspunkten har varit cirka 500 
tillkommande permanentbostäder i de västra delarna av Trosa inklusive Lagnöviken. Varje ny 
bostad antas generera 3 bilresor/vardag. De siffror som nämns måste justeras för att ta hänsyn 
det ökade antalet fordon per årsmedeldygn på alla vägar (768, 218, 782 och 785) samt över 
Smäckbron. 
 
Slutsats: Förstudien bör uppdateras med nya trafikberäkningar baserade på de nya 
uppgifterna om antal tillkommande hus. 
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Ny Översiktsplan och nya förutsättningar 
I Förstudien baseras beräkningarna på den Översiktsplan (ÖP) som då var gällande, d v s den 
som antogs 2010. I denna ÖP 2010 redovisas nya bostadsområden, varav endast Smedstorp 
ligger väster om Trosa, sid 11 i Förstudien. Smedstorp är det enda nya boendeområde som 
förutsätter att Förbifart Trosa byggs, enligt ÖP 2010. I Förstudien sid 21 finns en karta som 
redovisar nya bostäder i Smedstorp, Rådmansbackarna och Lagnöviken. Endast dessa 
områden var aktuella vid denna tidpunkt. Tureholmshalvön redovisas som 
Rekreationsområde. ÖP från 2010 visar inte på några exploateringsplaner i storleksordningen 
670 bostäder för västra Trosa och Tureholmshalvön.  
 
I den ÖP som antogs 2015, karta sid 96 redovisas nya områden (förutom Smedstorp), 
Ekebonäs, Västra Trosa och kustzonerna på Tureholmshalvön. Inget i ÖP 2015 anger att 
bebyggelse på Tureholmshalvön förutsätter att Infart Västra Trosa byggs. För invånarna som 
läste förslaget till ÖP var det omöjligt att utläsa att 670 bostäder ska byggas. 
 
I finansieringsbeslutet 2016-11-30 markeras ett område som omfattar hela Tureholmshalvön 
samt Hänö som exploateringsavgiftsområden (bilaga 2). Det är första gången kommunen 
gentemot allmänheten uttalar ett tydligt exploateringsmål om 670 bostäder för Västra 
Trosa/Tureholmshalvön. Finansieringsbeslutet anger också att strategisk mark vid 
Rådmansbackarna ska bli industritomter i stället för som i Förstudien, där området anges vara 
nytt bostadsområde. 
 
Trosa har sedan översiktsplan 2010 växt kraftigt österut och upp mot Vagnhärad som en 
naturlig utveckling mot att en framtida station vid Ostlänken kommer att etableras. Något 
behov av att låta Trosa växa västerut och på Tureholmshalvön finns inte längre, då Vagnhärad 
i och med Ostlänken kommer att bli kommunens framtida centralort och naturliga knutpunkt i 
kommunen. Trosas handelscentrum har redan anpassats efter dessa förhållanden och ligger 
numera beläget vid Trosaporten på östra sidan, där majoriteten av Trosas invånare numera 
redan befinner sig. Översiktsplanen 2015 anger också att den fortsatt planeringen för 
Trosaporten innebär ökade möjligheter till etablering av handel. 
 
Slutsats: Uppdatering av Förstudien med hänsyn tagen till nu gällande ÖP 2015 och 
finansieringsbeslutet i Kommunfullmäktige 2016-11-30 erfordras, beträffande bl a 
exploateringsområden och antal tillkommande bostäder. 
 
Samhällsekonomisk analys 
Förstudien punkt 5.5 redovisar en samhällsekonomisk kalkyl. I kalkylen ställs beräknade 
kostnader för åtgärden mot förväntade nyttor i form av ändrade kostnader i trafiksystemet för 
restid, fordon, gods, trafiksäkerhet, luftföroreningar samt drift- och underhåll. Nyttor 
avseende buller och barriäreffekter har ej medräknats i kalkylen. Två scenarior har använts, 
ett med 1 000 ådt (årsmedeldygnstrafik) och ett med 2 000 ådt på den nya vägen. En 
Nettonuvärdekvot (NNK) större än noll innebär att projektets nyttor överstiger 
investeringskostnader (inklusive skattefaktor) och att projektet kan anses vara 
samhällsekonomiskt lönsamt.  
 
Tabellen på sid 28 i Förstudien visar att vid en investering på 100-67 miljoner kronor 
beräknas NNK bli -0,4 - -0,1 vid 1 000 ådt på ny Förbifart och NNK till 0,2-0,8 vid 2 000 ådt. 
Vid en årsmedeldygnstrafik på 1 000 är Förbifartsprojektet inte samhällsekonomiskt lönsamt 
och vid ådt 2 000 är det bara marginellt lönsamt.  
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I den samhällsekonomiska beräkningen har man inte taget i beaktande klimatbelastningen, det 
räcker inte med att enbart redovisa ökade koldioxidutsläpp som en kostnadspost. 
 
Investeringskostnaden i mars 2017 beräknas till minst 150 miljoner kronor, vilket gör att 
NNK-talet sannolikt kommer att bli mindre än noll, d v s samhällsekonomiskt olönsamt. 
Skulle beräkningen innefatta buller- och barriäreffekter ökar den negativa sidan ytterligare. 
Trosa kommun har valt det alternativ, som innebär att barriäreffekter kommer att uppstå. Den 
faktorn är således idag känd och bör kunna ingå i kalkylen. 
 
I Förstudien (sid 6) anges att "Trafiksituationen medför även att möjligheterna att exploatera 
de västra delarna av Trosa är starkt begränsade då det befintliga transportsystemet inte tål 
ytterligare trafikökningar."  
 
Trafikverkets beräkningar för 2040 påvisar kraftiga ökningar av det befintliga 
transportsystemet. Den nya vägen medför ökad belastning på ett transportsystem som redan i 
Förstudien konstateras inte tåla ytterligare ökningar. En ny väg löser inte angivet problem och 
uppvisar heller inte samhällsekonomisk vinst. 
 
Trafikverket har sedan april 2015 krav på att klimatkalkyler ska göras i alla projekt med 
kostnad över 50 miljoner kronor (Trafikverkets publikation 2016:043, Styrmedel och åtgärder 
för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser), bilaga 3. Det bör därför finnas ett 
underlag från klimatkalkylarbetet gällande klimatbelastningen från själva infrastrukturen.  
 
Enligt Naturvårdsverket (Yttrande 2016-12-19, Samråd E22 Förbifart Söderköping TRV 
2014/38783) är det inte tillräckligt att enbart redovisa ökade koldioxidutsläpp som en 
kostnadspost i den samhällsekonomiska beräkningen, så som gjorts i Förstudien. Detta 
eftersom ökade klimatutsläpp motverkar uppsatta klimatmål.  
 
Dessutom säger Trafikverket i sitt beslut om val av lokaliseringsalternativ för Infart Västra 
Trosa i Trosa kommun, Södermanlands län 2016-12-05 bl a: 
"I det fortsatta arbetet med vägplanen måste projektet säkra och öka samhällslönsamhet för 
projektet, eftersom den samhällsekonomiska lönsamheten är osäker." 
 
Slutsats: Förstudien måste uppdateras med ny samhällsekonomisk kalkyl som tar hänsyn till 
den totala klimatbelastningen.  
 
Buller 
Bullerstörningar har inte alls beaktats i Förstudien, vilket är en brist (förordning 1998:905 
bilaga 2) och gör att Förstudien inte kan anses ge ett fullgott underlag för bedömning av om 
projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Den nya vägen och exploateringsplanerna kommer att påverka områden med höga 
naturvärden och rikt friluftsliv. Bullerstörningar av dessa områden kommer att inverka 
väsentligt på den idag relativt orörda miljön. 
 
Slutsats: Förstudien måste uppdateras med redovisning av miljöstörningar i form av buller 
inom hela det utvidgade påverkansområdet.    
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2. Miljökonsekvensbeskrivning krävs - Länsstyrelsens beslut 
2012-10-02 att Förbifart Trosa inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan är felaktigt 
 
Beslut om Förstudie Trosa Förbifart 2012-10-02 är fattat med stöd av de kriterier som anges i 
bilaga 2 i förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Länsstyrelsens motivering till beslutet: 

"De föreslagna åtgärderna är tänkta att utföras inom det område som 
avgränsas av väg 218, Smäckbrogatan genom centrala Trosa, väg 782 och väg 
785. De geografiskt avgränsade områdena som utgör riksintresse enligt 
miljöbalken kap 3 § 6 (Trosaåns dalgång, Thureholms slott, Trosa stad) 
behöver beaktas i den fortsatta planeringsprocessen. Detta görs lämpligen med 
en kulturmiljöanalys där förhistoriska och historiska samband identifieras och 
värderas. Förekomst av oregistrerade fornlämningar från både stenålder och 
järnålder indikeras av några nyligen hittade boplatser samt tidigare kända 
järnåldergravar inom Hungaskogen, vilket medför att en arkeologisk utredning 
ska utföras inför detta projekt. Länsstyrelsen bedömer sammantaget dock att 
projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan." 

 
Klagande anser att Länsstyrelsen har bortsett från vissa kriterier som anges i bilaga 2, 
förordning 1998:905, dragit felaktiga slutsatser från Förstudien och fattat ett felaktigt beslut.  
Klagande anser att Förbifarten kommer att ha betydande miljöpåverkan och att en 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska göras, som även inkluderar klimatpåverkan.  
   
Projektets omfattning och förening med andra projekt (Förordning 1998:905, bilaga 2, 1 
a-f)  
 
Projekt Infart Västra Trosa (f d Förbifarten) kan inte ses som ett isolerat projekt. Syftet med 
den nya vägen är "att möjliggöra en västlig expansion av Trosa tätort samt andra 
expansionsmöjligheter söder och väster om Trosa" (Förstudien Sammanfattning). 
Exploateringens omfattning och påverkan måste ingå i analysen av projektet då de är helt 
beroende av varandra, (förordning 1998:905, bilaga 2)   
Projektets influensområde framförallt Tureholmshalvön, Lagnö och väg 768 har inte beaktats 
i Förstudien.  
Exploateringen med 500 fastigheter (Förstudien) beräknades öka bilåkandet på bl a väg 768 
med 36-191%. Ingen hänsyn har tagits till detta i Förstudien och Länsstyrelsen har därför inte 
haft ett fullgott underlag. 
 
 
Projektets alstrande av föroreningar 
All trafik är källa till miljöbelastning. Projektets alstrande av föroreningar i form av ökade 
utsläpp av växthusgaser på grund av ökad trafik har inte beaktats i tillräckligt hög grad och 
felaktig slutsats har dragits.  
Till exempel säger Förstudien att trafikmängden över Smäckbron kommer att öka från 3 200 
fordon per årsmedeldygn (2011) till 4 400-5 600 år 2040 (38-75% ökning). Den slutsats man 
drar i Förstudien av detta är att det är en marginell(!) ökning (punkt 7 s 30 i Förstudien) och 
att det uppfyller ställda mål. Huvudsyftet med Förbifarten var att minska trafiken över 
framförallt Smäckbron! Länsstyrelsens har fattat ett oriktigt beslut. 
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Man kan också ifrågasätta varför en trafikökning på väg 768 från 1 100 ådt år 2009 till 1 500-
3 200 ådt, dvs en ökning på 36-191%, inte anses ha en betydande miljöpåverkan. 
Trafiken till och från Lagnö på väg 768 påverkas i hög grad, då denna är en återvändsväg och 
all service finns i tätorten Trosa.  
Även på alla andra vägar inom Förstudieområdet kommer trafiken att öka, d v s väg 218 
(Ådavägen), 782 (Västerljungsvägen) och 785 (Hungavägen). Föroreningar i form av bl a 
utsläpp av växthusgaser i denna storleksordning måste anses ha en betydande miljöpåverkan. 
 
En höjning av hastigheten till 100 km/h planeras enligt Förstudien utmed väg 218 mellan 
Trosa och Vagnhärad. Även en höjning av hastigheten bidrar till ökade utsläpp men detta har 
man helt bortsett ifrån i bedömningen.  
 
Projektets alstrande av störningar 
All trafik ger upphov till buller. Buller är enligt Naturvårdsverket (rapport God ljudmiljö maj 
2007) ett stort hälsoproblem. Ljudmiljön lyfts fram i våra miljömål. Rekreationsområden, 
som Tureholmshalvön (redovisas som rekreationsområde på karta sid 21 i Förstudien), nära 
tätorterna är de som är mest hotade. Vid en trafikökning på väg 768 på mellan 36-191% ökar 
inte bara utsläppen utan även störningar i form av buller. Projektets möjliga miljöpåverkan, 
som t ex buller, har inte alls beaktats i Förstudien, vilket är en brist (1998:905 bilaga 2, punkt 
3) och gör att Förstudien inte kan anses ge ett fullgott underlag för bedömning av om 
projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.     
 
Projektets lokalisering och miljöpåverkan 
Ett av Trosa kommuns mål är att ta "stor hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer" (sid 
8 i Förstudien). I Förstudien upptas endast Hungaområdet och området kring Trosaån som 
områden för rekreation och friluftsliv. Tureholmshalvön utpekas i Förstudien som 
rekreationsområde (sid 21) men detta rekreationsområde har inte alls beaktats trots att det 
miljömässigt kommer att påverkas i hög grad av den ökade exploateringen och bilåkandet 
som blir följden av Förbifarten. Tureholmshalvön har stora naturvärden, bl a flyger den 
skyddade havsörnen och fiskgjusen där och dessa fågelarter, liksom många andra, anses som 
mycket känsliga för störningar. 
Tureholmshalvön ingår i ett område av riksintresse, kustzonen, 4 kap 1,4 § Miljöbalken, där 
det rörliga friluftslivet särskilt ska beaktas. 
 
Fälten runt Tureholms slott är rastplats för många fågelarter under flyttperioderna. Hur de 
kommer att påverkas av ökad trafik och ökade vägområden framgår inte av förstudien. På 
stora delar av de öppna fälten mellan Trosa och Västerljung har energiskog planterats efter 
tiden för Förstudien. Det innebär att flyttfåglar fått minskat rastplatsutrymme och fälten runt 
Tureholms slott blir allt viktigare att behålla öppna och inte påverka genom ökade störningar 
för att bereda plats för flyttfåglar även i framtiden. 
 
I förordning 1998:905, bilaga 2 punkt 2 står att "Miljöns känslighet i de områden som kan 
antas bli påverkade måste beaktas." Klagande anser att detta inte gjorts. 
 
Länsstyrelsen har inte i sitt beslut 2012-10-02 tagit hänsyn till att påverkansområdet är 
mycket större än den geografiska avgränsning, väg 218, Smäckbrogatan genom centrala 
Trosa, väg 782 och väg 785, som studeras i Förstudien. Beslutet kan därför anses vara grundat 
på ofullständig redovisning i Förstudien. 
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Med anledning av att indikationerna på att miljöpåverkan kan antas vara betydande i och med 
de nya förutsättningarna för vägbyggnationen, bör åtminstone en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas, som omfattar både vägområde och exploateringsområde för att säkerställa att 
projektet inte påverkar miljön negativt eller motverkar klimatmålen enligt Parisavtalet 2015. 
 
Beslutet kan ändras snabbt och enkelt 
Länsstyrelsen motivering till sitt beslut lyder: 
"Enligt 27§ Förvaltningslagen gäller att om en myndighet finner att ett beslut, som den har 
meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av 
någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt 
och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. " 
 
Klagande menar att beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för 
någon enskild part eftersom vägbygget fortfarande är i planeringsstadiet. 
 
Slutsats: Länsstyrelsens beslut 2012-10-02 är felaktigt och bör upphävas.  
En Miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas som även innefattar klimatpåverkan. 
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3. Utredning av projekt Infart Västra Trosa med avseende på 
projektets förenlighet med Parisavtalet 2015 bör göras 
 
Parisavtalet 
Klimatavtalet i Paris från december 2015 innebär att den globala temperaturökningen ska 
hållas långt under 2 grader och att målet är att den stannar vid 1,5 grader. Avtalet som alla 
världens länder enades om trädde i kraft i november 2016 och nu pågår arbetet med att 
genomföra avtalet. För Sveriges del innebär det att år 2050 ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att utsläppen från svenska källor – 
inkl transportsektorn - ska vara nära noll. 
I Sverige står inrikes transporter (samtliga trafikslag) för en tredjedel av de svenska utsläppen 
av växthusgaser. Av denna tredjedel utgör vägtrafiken 95 procent av utsläppen.  
 
Naturvårdsverket spelar en ledande roll i arbetet med att nå klimatmålen. Kommunerna 
har även en viktig del i detta arbete. Trafikverket (TRV), som ansvarar för transportsektorn, 
har ett viktigt uppdrag genom att styra inriktningen mot ett transportsnålt samhälle, som går i 
linje med uppfyllelse av klimatmålen.  
 
I dokumentet "Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av 
växthusgaser – med fokus på transportinfrastrukturen, 2016-02-18 (Diarienummer: TRV 
2016/18483 Publikationsnummer: 2016:043)", bilaga 3, beskriver TRV vilka åtgärder och 
styrmedel som behövs för att uppnå ett transportsnålt samhälle. Framöver bedöms endast en 
svag minskning av transportsektorns koldioxidutsläpp till 2030 och 2050. Detta trots beslutade 
styrmedel. Anledningen är trafikökningen, vilken gör att beslutade åtgärder och styrmedel ”äts 
upp” och endast räcker till en svag minskning av utsläppen. Se nedanstående fig 7. 
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Det är mot denna bakgrund som projekt Infart Västra Trosa kommer in. Trafikverket har här 
en viktig roll att fylla genom att vidta sådana åtgärder och styra projektet i den riktning att 
klimatmålen som Sverige ställt upp kan uppnås. 
 
Trafikverkets deltagande i samhällsplaneringen i ett tidigt skede är viktig och det är ännu inte 
försent att granska projekt Infart Västra Trosa ur ett klimatperspektiv. 
 
Det finns ett stort antal olika styrmedel och åtgärder för att begränsa transporternas 
klimatpåverkan. Ett av dem är minskad trafiktillväxt för personbil och lastbil samt 
användning av mer effektiva trafikslag (transportsnålt samhälle). 
 
För att åstadkomma en minskning av biltrafiken krävs enligt TRVs rapport bl a att  

1. tillkommande bebyggelse koncentreras till dagens tätortsytor så att ytterligare 
utbredning undviks. 

2. lokalisering sker centralt eller nära lokalt centrum i tätorterna med god 
kollektivtrafikförsörjning. 

3. investeringar i infrastruktur inriktas på en framtid med minskande biltrafik och 
lastbilstrafik, kraftigt ökad kollektivtrafik samt transporter på järnväg och sjöfart. 

4. Generell sänkning av hastighetsgränser sker med 10 km/h från dagens 
hastighetsgränser på 70 km/h och uppåt.  

 
  
En granskning av projekt Infart Västra Trosa ur ett klimatperspektiv bör göras. Kan inte 
klimatmålen uppnås bör hela projektet läggas ned. Det finns andra alternativ att uppfylla 
Trosas tillväxtplaner än att bygga en ny väg och bidra till ökningen av växthusgaser. Dessa 
redovisas nedan. 
 
I Projekt Infart Västra Trosas klimatanalys bör särskilt beaktas: 
 

• att klimatmålen väsentligt förändrats från vad som gällde 2012. 
• att Infart Västra Trosa förutsätter byggnation av ett stort antal bostäder långt från 

tätorten vilket kommer att få stora miljökonsekvenser med klimatpåverkan. 
• att Infart Västra Trosa ger kraftigt ökad trafikbelastning på väg 768 (Utterviksvägen), 

782 (Västerljungsvägen), 785 (Hungavägen) och 218 (Ådavägen) inom hela det 
utvidgade projektområdet. 

• att kollektivtrafik till och från de planerade exploateringsområdena långtifrån tätorten 
är otillräcklig eller saknas. 

• den stora bilpendlingen från och till Trosa.  
• att de planerade industriella verksamheterna vid Trosaporten kommer att öka 

trafikbelastningen på väg 218.  
• att den planerade höjningen av hastighetsgränsen på väg 218 till 100 km/h, för att öka 

tidsvinsten, kommer att resultera i både en ökning av koldioxidutsläppen och 
trafikincidenter. 

• att Infart Västra Trosa bara behövs om exploateringen av Tureholmshalvön och västra 
Trosa genomförs.  
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Exploatering av områden långt från tätorten ger ökad bilåkning  
Den av kommunen önskade exploateringen i västra Trosa och på Tureholmshalvön innebär att 
ett antal bostadsområden planeras med ett avstånd från tätorten på mellan 5-12 km. Med 
undantag av Smedstorp, där detaljplanen tillåter 140 bostäder, ligger alla övriga 
boendeområden flera km från tätorten Trosa. I västra Trosa och Ekebonäs planeras 270 hus 
byggas, förtätningar på Tureholmshalvön cirka 100 hus samt 160 hus i nya 
exploateringsområden som Lagnö, Gillbergsvik, Hållsnäs och Käftudden. De nya 
exploateringsområden är huvudsakligen fritidshusområden, där kommunen anser att det finns 
ett permanentningstryck. Att det skulle finnas ett permanentningstryck är felaktigt, till 
exempel finns det bland de 72 fastigheterna ingående i vägsamfälligheten på Käftuddshalvön 
endast 10 som är permanentboende. 
 
All service som skolor, sjukvård, livsmedelsaffärer m m finns i tätorten Trosa. Det finns ingen 
möjlighet att den enda förskolan på Tureholmshalvön, belägen i Lagnöviken, ska kunna fylla 
det behov som uppkommer om ytterligare 260 hus byggs på Tureholmshalvön. 
 
Biltrafiken på väg 768 kommer att öka med 36-191% enligt Trafikverkets prognos i 
Förstudien, baserat på 500 tillkommande bostäder. I finansieringsbeslutet från 2016-11-30 
planeras nu 670 bostäder och då kommer biltrafiken att öka ännu mer. Väg 768 är dessutom 
en återvändsväg, för att komma till tätortens serviceutbud måste man åka bil till och från 
bostaden flera gånger om dagen. Antal resor per hushåll beräknas till 3 per dag, det kommer 
att öka bilåkandet väsentligt. 
Väg 768 är redan idag i dåligt skick och behöver underhållas, något underhåll finns inte med i 
TRVs planering idag (mars 2017). 
 
En exploatering så långt ifrån Trosa tätort innebär ökat bilåkande och krav på infrastruktur 
och går tvärtemot klimatmålet om ett mer transportsnålt samhälle.  
 
En stor del av kommunens bostadsbyggande bör i stället styras till östra sidan och med fördel 
till Vagnhärad mot bakgrund av marktillgång samt ortens goda förutsättningar till attraktivt 
boende och goda möjligheter till pendling med regional kollektivtrafik, anser klagande.   
 
I TRVs rapport anges att förtätning utgör en av de viktigaste faktorerna för att hålla 
biltrafiken nere och göra bilresorna kortare.  
 
Kollektivtrafik 
Trosa kommun har enligt egen utsago (Förstudien sid 20) "relativt sett god tillgänglighet till 
kollektivtrafiken men trots detta sker fler resor med bil än i andra kommuner i länet vilket 
tyder på att ytterligare förbättringar behöver göras." 
Vidare säger man i Förstudien att "En framtida expansion av Trosa tätort västerut med cirka 
500 bostäder skulle medföra att trafiken på Smäckbrogatan genom de centrala delarna av 
Trosa riskerar att öka avsevärt. Resorna till och från de nya områdena som planeras kommer 
troligen ske med bil då områdena bedöms bli svåra att kollektivtrafikförsörja med dagens 
vägnät." 
 
I TRVs rapport betonas betydelsen av kollektivtrafik för att minska bilåkandet. Här går Trosa 
kommuns planer stick i stäv med klimatmålen.  
Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, och tillgängligheten behöver i 
större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och 
cykla, anser TRV i sin rapport. Gång, cykel och kollektivtrafik (med normal beläggning) 
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innebär lägre energi- och klimatpåverkan än biltrafik per utfört transportarbete, säger TRVs 
rapport. 
 
Ostlänken kommer att få stor betydelse i framtiden. Vid tiden för Förstudien 2012 var projekt 
Ostlänken fortfarande mycket osäkert beträffande genomförandetid. Idag har beslut tagits om 
byggstart, vilket innebär att förutsättningarna väsentligen förändrats och konkretiserats. Idén 
om Infart Västra Trosa har tappat sin betydelse. 
 
Bilpendlingen 
Trosa är en pendlarkommun och pendling sker till största delen med bil. Idag är halva den 
yrkesarbetande befolkningen i Trosa sysselsatt utanför kommunens gränser.  
Trosa är en av de biltätaste kommunerna i Sverige med ett genomsnitt på 52,8 bilar på 100 
invånare jämfört med riksnittet 47,5 på 100 invånare (Trafikanalys 2015).  
Redan idag är bilpendlingen en stor källa till kommunens klimatpåverkan (Översiktsplanen 
2015). 
Pendlingen till Södertälje är stor och sker framförallt med bil och andelen som pendlar med 
kollektivtrafik är låg på grund av den ocentralt placerade stationen Södertälje Syd. 
 
Pendlingsavståndet blir större och bilåkandet ökar om Trosa kommun fortsätter att planera för 
exploatering i områden som ligger så långt från tätorterna Trosa och Vagnhärad. Trosa 
kommuns bedömning är att dessa områden blir svåra att kollektivtrafikförsörja.  
Trosa kommun bör därför prioritera förtätning och byggnation där kollektivtrafik och vägar 
redan finns.  
 
Kommunen har tre tätorter Trosa, Vagnhärad och Västerljung, varav Vagnhärad och 
Västerljung ligger längs befintlig järnväg. Vagnhärad har omedelbar anknytning till E4 och 
Västerljung ligger nära E4.  
 
Vagnhärad är särskilt fördelaktig för utbyggnad av ny "stationsnära" bebyggelse då 
pendlingsmöjligheter till Stockholmsregionen är goda och kommer med Ostlänken att bli 
ännu bättre. En utbyggnad av stationssamhället Vagnhärad möjliggör attraktivt boende med 
närhet till snabba kollektiva förbindelser till omgivande regioner.  
 
Trosa har varken närhet till järnväg eller E4. Trosa kommun har byggt sin tillväxtplan på att 
boende i kommunen ska pendla till arbetet. Det är därför av yttersta vikt att inte förlänga 
pendlingsavstånden utan snarare minska avstånden till kollektivtrafikpunkterna samt E4. 
 
Genom att lokalisera ny bebyggelse med god tillgång till kollektivtrafik kan bilberoendet på 
lång sikt minska och minskat bilåkande är positivt både ur miljö- och klimatsynpunkt. 
 
Trosa kommun har fortfarande goda möjligheter att fortsätta förtäta och bygga längs befintlig 
infrastruktur. Att bygga nya vägar är därför inte nödvändigt. 
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Industriella verksamheter vid Trosaporten 
Trosa kallas även Världens ände, det finns endast en väg som leder dit, nämligen väg 218 
(Ådavägen). För att finansiera den nya vägen har Trosa kommun beslutat att sälja mark vid 
infarten till Trosa (Trosaporten) till industriella verksamheter. Trafiken på väg 218 kommer 
då att öka i hög grad eftersom dessa verksamheter till stor del har sitt verksamhetsområde 
förlagd utanför kommunens gränser. Vagnhärads goda förutsättningar med järnvägen och 
närhet till E4 gör att det rent logistiskt är mer fördelaktigt att förlägga verksamheter dit. Det 
skulle dessutom minska bilåkandet i synnerhet på väg 218. 
 
Trafikverkets rapport anger att om bilåkandet ska minskas behöver logistiken förbättras och 
alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstrafiken inte ökar. Ett sådant 
sätt att minska trafikens klimatbelastning bidrar också positivt till många andra miljö- och 
samhällsmål. 
 
  
Hastighetshöjning på Ådavägen (väg 218) 
På sträckan utmed väg 218 mellan Trosa och Vagnhärad planerar Trosa ombyggnadsåtgärder 
för att höja hastigheten till 100 km/h samt mötesseparering (Förstudien sid 6). 
 
Hastigheterna på vägarna har stor effekt på koldioxidutsläppen och energianvändningen.  
Sänkta hastighetsgränser med 10 km/h för alla vägar ≥ 70 km/h ger en minskning av 
personbilarnas energianvändning och utsläpp på drygt 3 procent (TRVs rapport, bilaga 3).  
 
Viltolyckor är vanliga på Ådavägen (väg 218). Hastighetsgränsen på vägen är idag 70 km/h.  
En ökning av hastigheten till 100 km/h kommer att öka antal viltolyckor. 
 
Enligt TRVs rapport innebär lägre hastigheter och mindre trafik inom vägnätet mindre 
konflikter med vilt och potentiellt färre viltolyckor. Trafikverkets bedömning är att en 
sänkning av hastigheten med 10 km/h kan minska antalet viltolyckor med ca 20 procent. Det 
skulle även innebära en minskad kostnad för samhället. 
 
Lägre hastigheter minskar risken för att dö eller skadas allvarligt vid en olycka. Det innebär 
även att behovet av ombyggnationer av vägar till mittseparering minskar. Mittseparering leder 
till höjd hastighet men är samtidigt effektivt för att förhindra mötesolyckor. Det måste dock 
betonas att det inte är själva mittsepareringen som är oförenlig med klimatscenariot utan det 
är hastighetshöjningen. 
 
En höjning av hastighetsgränsen på väg 218 går tvärtemot klimatmålen med ökade utsläpp, 
ökat antal viltolyckor och övriga trafikolyckor, vilket resulterar i ökade kostnader för 
samhället.  
 
Tidsvinsten blir även marginell. Förstudien redovisar (sid 25) "för genomfartstrafiken skulle 
en ny förbifart innebära att restiden mellan korsningen väg 782/768 (mot Lagnöviken) och 
Vagnhärads station minskar till cirka 6,5 minuter jämfört med dagens 8 minuter (via 
Västerljung/väg 782/väg 219) eller 9 minuter (via Smäckbrogatan /väg 218). Antagandet 
bygger på att väg 218 mellan Trosa och Vagnhärad är utbyggd till mötesfri landsväg med 
100 km/h." Tidsvinsten blir sålunda 1,5 min resp 2,5 min beroende på vägval.  
 
Det framgår inte om beräkningar av tidsvinsterna tar hänsyn till den redan idag ökade 
köbildningen på Ådavägen som sker i rusningstid. Den beräknade tidsvinsten kan snabbt ätas 
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upp av stopp på Ådavägen p g a köbildning, olyckor eller dåligt väglag.  
 
Användning av väg 782/väg 219 från Tureholmshalvön är den snabbaste vägen om 
målpunkten inte är i Trosa. Väljer man detta alternativ är Infart Västra Trosa helt onödig. Den 
marginella tidsvinsten måste man ta med i beräkningen då man bedömer nyttan av den nya 
infarten. 
 
Tillväxtsmålet kan nås utan exploatering av västra och södra Trosa 
Trosa kommun har i mars 2017, drygt 12300 invånare. Trosa kommun har under lång tid 
vuxit och målsättningen är en årlig tillväxt på 1,5-2%. I Översiktsplanen 2015 redovisas 
tänkbara boendeområden i Vagnhärad, Trosa och Västerljung vilka möjliggör ca 2000 nya 
bostäder. Räknat utifrån kommunens nuvarande hushållsstruktur med knappt 2,6 invånare per 
hushåll kan befolkningstillskottet bli drygt 5000 personer under en 10-årsperiod.  
 
Den 14 mars 2017 uttalade sig Trosa kommunalstyrelses ordförande Daniel Portnoff i 
Södermanlands Nyheter att Vagnhärad under en 10-årsperiod ska öka med 1500 personer. Det 
betyder en ökning med 150 personer per år och enbart med denna ökning uppfylls 
tillväxtmålet på 150 personer per år som Kommunfullmäktige tidigare beslutat om. 
Ytterligare planerade bostäder i andra delar av Trosa och Västerljung försörjer tillväxtmålet 
under ytterligare 15-20 år. 
 
Exploateringen av västra Trosa och Tureholmshalvön behövs därför inte för att uppnå 
tillväxtmålet och Infart Västra Trosa blir onödig.  
 
Alternativa vägar  
I Förstudien (sid 24) står: "För att få största effekt av investeringen i Infart Västra Trosa är 
det viktigt att vägen blir naturlig att använda för så mycket trafik som möjligt från 
Lagnöområdet och västra delarna av Trosa." 
 
Om målpunkten inte är Trosa tätort använder flertalet boende på Tureholmshalvön och västra 
Trosa redan idag väg 782/väg 219, då den är både kortare och snabbare. Om målpunkten inte 
är Trosa tätort kommer Infart Västra Trosa sannolikt inte heller användas av boende i de 
planerade exploateringsområdena i västra Trosa och på Tureholmshalvön, vilket man bör ta 
med i beräkningen av projekt Infart Västra Trosas samhällskostnader. 
 
Allt färre målpunkter kommer att ligga i Trosa i framtiden då Ostlänken kommer att vara 
huvudfarled genom kommunen. Både boende och verksamheter kommer att etablera sig så 
nära allfarlederna som möjligt. För boende, därför att de då kan förkorta restiderna till och 
från arbetet och andra målpunkter som man har, vilka ofta ligger utanför kommunen, till 
exempel sjukvård, handel och utlandsresor. För verksamheter, därför att de vill ligga nära 
transportpunkterna in och ut från verksamhetsstället. Få verksamheter i kommunen verkar 
idag enbart inom kommunen. Ett flertal verksamheter har redan idag valt att etablera sig i 
Vagnhärads industriområde nära de stora vägarna. 
 
Handel och Centrum 
Förstudien anger att handel ligger vid Trosaporten och att centrum ligger i de gamla delarna 
av Trosa. Det visar att målpunkterna ligger på östra sidan av Trosa. Boende på östra sidan av 
Trosa har därför ingen anledning till att använda Smäckbron för att nå handel. Kvarvarande 
målpunkter i de gamla delarna av Trosa går att nå från östra sidan.  
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Om exploateringen av västra Trosa och Tureholmshalvön avbryts kan man skona 
Smäckbrogatan från framtida ökad trafikbelastning.  
 
Enkelriktning av del av Smäckbrogatan kan också vara en lösning för att minska trafiken. 
 
Slutsats: Trafikverket och Trosa kommun bör utreda om hela projekt Infart Västra Trosa är 
förenligt med de åtaganden som Sverige antagit i Parisavtalet 2015 med särskilt beaktande av 
ovan framförda synpunkter. 
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4. Utredning om projekt Infart Västra Trosa är 
samhällsekonomiskt lönsamt bör göras 
 
Ny samhällsekonomisk kalkyl behövs 
I Förstudien (sid 28) redovisas en samhällsekonomisk kalkyl baserat på de förhållanden som 
rådde 2011-2012 när Förstudien togs fram. Sedan Förstudien gjordes har projekt Förbifart 
väsentligt förändrats både med avseende på påverkansområde och storleken på 
exploateringen.  
 
Förstudien inkluderar inte det utvidgade influensområdet, d v s det exploateringsområde som 
omfattas av finansieringsbeslutet (2016-11-30). Detta inkluderar nu inte bara västra Trosa 
utan hela Tureholmshalvön inklusive Hänö (se karta bilaga 2). Antal fastigheter som planeras 
har ökat med 34%.  
 
En ny samhällsekonomisk kalkyl behöver därför göras. Projekt Infart Västra Trosa (f d 
Förbifarten) kan inte ses som ett isolerat projekt. Exploateringens omfattning och påverkan 
måste ingå i den samhällsekonomiska analysen av projektet då de är helt beroende av 
varandra. 
 
I Projekt Infart Västra Trosas nya samhällsekonomiska kalkyl bör särskilt 
beaktas: 
 

• att kostnaden för projektet har ökat avsevärt 
• att finansieringen är mycket osäker 
• att påverkansområdet har kraftigt utökats 
• att antal planerade fastigheter har ökat 
• att vägvalet bestämts till bergsskärning i stället för det av Länsstyrelsen och 

Trafikverket förordade tunnelalternativet 
• att ombyggnad av väg 218 med mittseparering planeras 
• att hastigheten på väg 218 planeras höjas till 100 km/h med ökat antal trafikincidenter 

som följd. 
• att väg 768 (Utterviksvägen) är i behov av underhåll 
• att nya kollektivtrafiksatsningar krävs 
• att nya gång- och cykelbanor behöver byggas 
• att krav på infrastruktur, skolor, förskolor m m kommer att ställas 
• kostnaden för drift och underhåll av den nya vägen under hela dess livscykel 

 
 
Ökad kostnad 
Ny samhällsekonomisk kalkyl måste göras då kostnaden för projektet nu beräknas till 
150 Mkr. I Förstudien gjordes beräkningarna på en investering av 67-100 Mkr och 
Förbifarten skulle då bli olönsam vid 1 000 ådt och lönsam med knapp marginal vid 2 000 
ådt. 
 
Den 5 december 2016 beslutades att vägvalet med utformning bergsskärning skulle ligga till 
grund för den fortsatta planeringen. Länsstyrelsen och Trafikverket förordade 
tunnelalternativet, som dock var dyrare men mer miljövänligt.  
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Finansieringens osäkerhet 
Alternativet bergsskärning är kostnadsberäknat till 150 Mkr och Trosa kommun ska stå för 
60% (90 Mkr) av denna kostnad. De 90 Mkr som kommunen ska stå för ska finansieras med 
exploateringsavgifter av de 670 tillkommande bostäderna i västra Trosa och på 
Tureholmshalvön med 125 000 per bostad, med en årlig uppräkning i enlighet med 
konsumentprisindex. För att täcka investeringskostnaden måste även försäljning av 
kommunägd tomtmark vid Trosaporten ske. Denna mark avses att säljas som 
verksamhetsmark. Försäljningen av detta markområde bedöms kunna ge en nettovinst på 
25 Mkr.  
 
Nedanstående uppgifter angående exploateringsavtal och planering av byggande i 
upptagningsområdet för exploateringsavgifter har erhållits från Trosa kommuns 
Samhällsbyggnadskontor i mars 2017. 
Exploateringsavtal har hittills endast tecknats i området Smedstorp för 95 bostäder med en 
exploateringsersättningsnivå 100 000 kronor. Ytterligare ett avtal finns med en markägare 
som har erhållit ett förhandsbesked på fyra tomter.  
 
Dessa 99 bostäder är de enda för vilka kommunen har tecknat ett exploateringsavtal. 
  
Därutöver finns pågående planer på 60 bostäder i Ekebonäs (i Översiktsplanen 2015) och 
cirka 100 bostäder där man räknar med att planarbetet ska påbörjas och där det ännu inte är 
tecknat avtal men där intentionen är klar gentemot markägaren.  
 
Dessa 100 bostäder planeras i Gillbergsvik, där planarbetet har avstannat beroende på 
osäkerheter, bl a eftersom projektet är knutet till att det samtidigt byggs en marina på 100-150 
båtplatser. Huruvida detta projekt blir av eller ej är i dagsläget ytterst osäkert. 
 
För områden väster om Smedstorp, som är markerade i Översiktsplanen 2015 finns inga 
förfrågningar från någon markägare. 
 
Även det faktum att den planerade byggnationen ska ske i områden som omfattas av 
strandskydd och i övrigt håller höga naturvärden bidrar till osäkerheten. 
 
Det är således ytterst ovisst hur Infart Västra Trosa ska kunna finansieras med 
exploateringsavgifter. Trosa kommun är en av landets mest skuldsatta kommuner och riskerar 
nu att ytterligare spä på skulden.   
 
I beslutet från TRV 2016-12-05 påpekar TRV: "I det fortsatta arbetet med vägplanen måste 
projektet säkra och öka samhällslönsamheten för projektet, eftersom den samhällsekonomiska 
lönsamheten är osäker." 
 
Klimatkalkyl nödvändig i projekt med kostnad över 50 miljoner kronor 
Sverige har sedan december 2015 ett klimatavtal att leva upp till, som innebär att bl a bedöma 
om projektet är förenligt med de mål som man satt upp för att minska transportsystemets 
utsläpp av växthusgaser. 
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TRVs rapport säger: "Inrikes transporter står för en tredjedel av de nationella utsläppen av 
växthusgaser. Detta inkluderar endast direkta utsläpp från fordonen. Utsläppen från 
infrastrukturen, det vill säga byggande, drift och underhåll, är inte inkluderade. Dessa 
bedöms stå för ca 10 procent av de samlade utsläppen från trafik och infrastruktur inom väg- 
och järnvägssektorn."  
 
Detta är något som både Trosa kommun och Trafikverket har stora möjligheter att påverka. 
 
Trafikverket har sedan april 2015 krav på att klimatkalkyler ska göras i alla projekt med 
kostnad över 50 miljoner kronor. Klimatkalkyler ger klimatbelastningen från infrastrukturen 
sett ur ett livscykelperspektiv som även innefattar kommande drift och underhåll av 
anläggningen under dess livslängd. Klimatkalkyler ska utgöra en del av beslutsunderlaget om 
projektet ska genomföras. 
 
Slutsats: Trosa kommun bör med ovanstående som bakgrund överväga om projekt Infart 
Västra Trosa ska läggas ned eftersom både dess klimatpåverkan och samhällsekonomi kan 
ifrågasättas.  
 
Läggs projektet ned kommer småstadsidyllen Trosa att bevaras och trafiken i centrala Trosa 
kommer inte att öka. 
 
Trosa är en av Sveriges 97 Ekokommuner med syftet att främja utvecklingen mot ett mer 
hållbart samhälle och verka som förebilder och föregångare inom miljöområdet.  
 
Klagande hänvisar till Väglagen (1971:948)18 b § där det står: "Ett beslut att fastställa en 
vägplan ska upphävas, helt eller delvis, om förhållandena efter beslutet har ändrats så att 
förutsättningarna för att fastställa planen inte längre är uppfyllda." 
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