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  Anslag 
 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-06-17 
Anslaget sätts upp: 2020-06-17             Anslaget tas ned: 2020-07-09 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 

 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort 2020-06-17 kl. 09.00-13.03 

Ajournering 10.09-10.25. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L), distans 

Agneta Tjärnhammar (M) distans, går in för Tommy Cumselius (M). 
Theresia Bergendahl (C) 

Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 

Janice Boije Junerud (S) 

Inger Andersson (S) 
Bernt Månsson (V) 

Lena Dafgård (SN) 
Håkan Svanberg (M) går in för Donald Löfving (SD) 

  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

 

Övriga deltagare 

Enligt förteckning  
 

 

Paragrafer 
§ 167 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, Landsort. Omedelbar justering på sammanträdet. 

Underskrifter 
 
 

 

Harry Bouveng (M) 

ordförande 

Patrik Isestad (S) 

justerare 

 

  
 

Daniel Adborn (L)   Matilda Ekh 
justerare     sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 

Rolf Hofsten (PPiN), distans 

Lars-Åke Lundin (S), distans 

Göran Bergander (S), distans 

Ola Hägg (S), distans 

Emma Solander (MP) 

Per Ranch (SN), distans 

 

 

Övriga deltagare 
Distans: 

Anneli-Li Hagman Larsson (SN), politisk 

sekreterare 

Antonella Pirrone (KD) 

Caroline Thunström, mark- och 

exploateringschef 

Emelie Häll, mark- och exploateringsingenjör 

Hanna Hjort Koverberg, mark- och 

exploateringsingenjör 

Jonas Karlsson, näringslivschef 

Linn Marsten, personalchef 

Maria Gard Günster (C) 

Isa Eriksson, samhällsplanerare 

 

På plats: 

Carolina Pettersson, kommundirektör 

Rebecka Skoglund, kommunsekreterare 

Sanna Jansson, kommunjurist 

Matilda Ekh, sekreterare 
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§ 167/20 KS/2020/0249/318 

Svar på - Samrådsremiss för ombyggnad av väg 73 

Västerhaninge - Nynäshamns delen tpl Älgviken-Fors i 
Västerhaninge och Nynäshamns kommun, Stockholms län 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
- anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

- beslutet omedelbart justeras. 

Ärendet 
Trafikverket planerar för en elväg på ett körfält i vardera riktningen på väg 73 mellan trafikplats  

Fors och trafikplats Älgviken. Ett samråd i tidigt skede genomförs mellan 20 maj - 17 juni 2020.  
 

Sträckan Nynäshamn – Västerhaninge är beslutad som elvägspilot i den Nationella planen. Den 
befintliga anläggningen ska tillföras en ny funktion, elväg, så att lastbilstrafiken, som den nya 

funktionen är avsedd för, ska kunna ladda elkraft dynamiskt under färd. Sträckan har av Trafikverket 

bedömts ha goda förutsättningar för att anlägga en första permanent anläggning för elväg. Befintlig 
väg 73 har två körfält i båda riktningarna med möjlighet att elektrifiera den ena och lämplig mängd 

trafik. 
 

Tidigare kända lämningar kan komma att beröras av projektet. Även kända naturvärden kan komma 

att beröras. Längs den aktuella sträckningen kommer arbeten att utföras i närheten av känsliga 
biotoper men den största delen av arbetet sker i direkt anslutning till vägområdet på redan 

ianspråktagen mark. Vägen passerar genom vattenskyddsområdet Älby-Berga som kommer att 
beröras av vägåtgärderna. 

 
Med utgångspunkt från de transportpolitiska målen har Trafikverket formulerat följande projektmål för 

anläggningens funktion i färdigställt skick:  

 
• möjliggjort för fossilfria transporter  

• bidragit till utvecklingen av miljösmarta transporter för tung trafik  
• skapat en trafiksäker och robust anläggning för vägtrafikanter  

• minimerat påverkan för övrig trafiks kapacitet i drift  

• möjliggjort för att lastbilar kan ladda dynamiskt under färd med en elektrifieringsgrad runt 50%  
• harmoniserats med omgivande landskap, kultur- och naturmiljö 

 
Ett riksintresse kan komma att påverkas, NRO01030 Muskån- Hammersta-Häringe, vid den plats  

där väg 73 passerar över Muskån. Här behöver hänsyn tas så att inte områdets naturvärden påverkas 

enligt Trafikverket. Konsekvenserna för naturmiljön efter sträckningen kommer att kunna bedömas 
mer ingående efter att den planerade naturvärdesinventeringen (NVI:n) är utförd. 

 
Trafikverket bedömer att en elväg, vilket även gäller oavsett vald teknik, kan utformas för  

god anpassning till omgivningen, naturmiljön och kulturmiljön utan att medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
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Ett antal frågeställningar listas som särskilt viktiga i det fortsatta arbetet med vägplanen:  
• Beslut om teknikval 

• Utformning av planerade åtgärder och anpassning till befintlig miljö 
• Åtgärders påverkan på boendemiljön och hälsan: De olika teknikvalens påverkan på ljudnivån, 

luftkvaliteten och elektromagnetiska fält. 

• Åtgärders påverkan på vattenskyddsområde och grundvatten 
• Åtgärders påverkan på kulturmiljön 

• Åtgärders påverkan på naturmiljö 
• Störningar under byggtiden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

______ 

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag - Väg 73 Nynäshamn-Västerhaninge Elväg, Nynäshamn och Haninge kommun, 
Stockholms län 

Planläggningsbeskrivning Väg 73 Västerhaninge - Nynäshamn Elväg 

Bilaga 1 Svar på samrådsremiss för ombyggnad av väg 73 Västerhaninge-Nynäshamn trafikplats 
Älgviken-Fors 
 

Skickas till 
Akten 

Trafikverket 
MSN 

Planeringschef 
Handläggare 

 

 


