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Yttrande till Nationell plan KS/2017/0361/219
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar:
1. forslag till yttranden enligt bilaga 1 (SOdertorngemensamt yttrande over forslag till Nationell
plan 2018-2029)
2. forslag till yttrande enligt bilaga 2 (Remissvar — Nationell plan for transportinfrastruktur i
Stockholmsregionen 2018-2029), med fOljande andring och tillagg under rubriken
Sammanfattning:
Dubbelspar fran Hemfosa till Nynashamn ska skyndsamt fardigstallas. Det är vasentligt att
godstransporter i hogre grad fraktas miljornassigt hallbart samtidigt som persontrafiken pa
Nynasbanan ges battre forutsattningar.
Atgardsforslagen fran Avs Vag 225 bar skyndsamt implementeras for aft klara okad trafik
fran Norviks hamn.

Avs vag 73 ska skyndsamt fardigstallas for alt optimera transportsystemen och sarskilt ta
hansyn till kommande bostadsbyggen och Norvik hamn.
Protokollsanteckning
Tony Bjorklund (SD) inger eft sarskilt yttrande som fogas till protokollet som bilaga A.
Kristian Ek (MP) deltar inte i beslutet och inger ett sarskilt yttrande som fogas till protokollet sonn
bilaga B.

Sammanfattning
Nationell plan for transportsystemet 2018-2029 är Trafikverkets fOrslag for hur
transportinfrastrukturen i Sverige ska utvecklas. Samtliga kommuner har fall mOilighet aft yttra sig
och Nynashamns kommun har valt aft inkomma med ett gennensamt yttrande med
Sodertornskommunerna sannt eft eget yttrande. Dessa yttranden presenteras i varsin bilaga. Bagge
yttranden trycker pa vikten av aft fullt ut finansiera och fardigstalla TvarfOrbindelse SOdertorn.

Bakgrund
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 am direktiv till atgardsplanering. Det innebar aft
Trafikverket fatt i uppdrag av regeringen aft ta fram ett forslag till en nationell
trafikslagsovergripande plan for utvecklingen av transportsystemet for perioden 2018-2029.
Trafikverket fares& hur dessa nnedel ska fordelas pa atgarder for utveckling och vidmakthallande av
transportinfrastrukturen i ett forslag till nationell transportplan. Parallellt ska lansplaneupprattarna ta
fram forslag pa trafikslagsovergripande lansplaner for regional infrastruktur.
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§ 262/17
Trafikverket har nu tagit fram ett forslag till nationell transportplan 2018-2029 och
Naringsdepartementet onskar fa in synpunkter senast 30 november 2017.
Nynashamns kommun har fatt mOjlighet aft yttra sig over den nationella planen och har valt aft
inkomma med ett gemensamt yttrande med Sodertornskommunerna (bilaga 1) samt eft eget
yttrande (bilaga 2).
Arendet
Utveckling av infrastruktur kraver langsiktig planering. I den nationella planen ska utveckling och
upprustning balanseras och hansyn ska tas mellan stad och land. Den nationella planen utgar fran
fyrstegsprincipen och syftar till aft:
• aterstalla och utveckla jarnvagens funktionalitet
• framja sakra och funktionella vagar och hoja sakerheten for oskyddade trafikanter
• framja overflyttningen av godstransporter fran vag till jarnvag och sjofart
• bidra till fungerande och hallbara miljoer i staderna och erbjuda en grundlaggande
standard pa landsbygderna
• minska transportsektorns miljopaverkan utifran den nationella planens roll
• skapa forutsattningar for aft utveckla morgondagens transportsystem.
Prioriteringar f6r Sodertornskommunerna
Sodertornskommunerna har arbetat fram ett gemensamt yttrande. Sammanfattningsvis anser
Sodertornskommunerna aft:
•

Mer medel ska prioriteras till Stockholmsregionen mot bakgrund av den befolkningstillvaxt
som sker och regionens roll som landets ekonomiska motor.

•

Tidigare fattade overenskommelser och ataganden i atgardsvalsstudier maste alas few aft
sakerstalla genomforandet av den planering som gars i kommunerna och som kommuniceras
till °madden.

•

Tvarforbindelse Stidertorn ska finansieras och maste genomfOras enligt hittills gallande
tidplan.

•

Sarbarheten med motorvagsbroarna over Sodertalje kanal ska atgardas.

•

Statens myndigheter maste samordna sig for aft inte forhindra arbetet med aft mota den
efterfragan pa bostader som finns och som avtalats om.

Prioriteringar for Nynashamns kommun
• Tvarforbindelse SOdertorn maste inga i den regionala transportplanen, uppna full
finansiering utan infrastrukturavgifter samt fardigstallas till senast 2026.
•

Dubbelspar fran Hemfosa till Nynashamn ska snarast mojligt fardigstallas. Det ãr vasentligt
aft godstransporter i hogre grad fraktas miljomassigt hallbart samtidigt som persontrafiken
pa Nynasbanan ges battre forutsattningar.
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Forslag till beslut
Kommunstyrelsen antar:
1. forslag till yttranden enligt bilaga 1 (SodertOrngemensamt yttrande over forslag till Nationell
plan 2018-2029)
2. forslag till yttrande enligt bilaga 2 (Remissvar — Nationell plan fOr transportinfrastruktur i
Stockholmsregionen 2018-2029).
Arbetsutskottets forslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar:
1. forslag till yttranden enligt bilaga 1 (Sodertorngemensamt yttrande over forslag till Nationell
plan 2018-2029)
2. forslag till yttrande enligt bilaga 2 (Remissvar — Nationell plan f6r transportinfrastruktur i
Stockholmsregionen 2018-2029).
Yrkande m m
Harry Bouveng (M) yrkar att under rubriken Sammanfattning tillfors foljande stycken:
-

AtgardsfOrslagen fran Avs Vag 225 bor skyndsamt implementeras for aft klara 6kad trafik
fran Norviks hamn.

- Avs vg 73 ska skyndsamt fardigstallas for aft optimera transportsystemen och sarskilt ta
hansyn till kommande bostadsbyggen och Norvik hamn.
Thomas Johansson (S) yrkar aft "snaras mojligt" ersatts med "skyndsamt" i andra stycket under
rubriken Sammanfattning, sa -att meningen far foljande lydelse: Dubbelspar fran Hemfosa till
Nynashamn ska skyndsamt fardigstallas.
Tony Bjorklund (SD) yrkar bifall till forslaget med tillagget aft han inger eft sarskilt yttrande som
fogas till protokollet som bilaga A.
Maria Gard Gunster (C) yrkar bifall till Harry Bouvengs (M) tillaggsyrkande.
Kristian Ek (MP) deltar inte i beslutet och inger ett sarskilt yttrande som fogas till protokollet som
bilaga B.
Proposition
Ordforanden (L) staller proposition pa bifall eller avslag till tillaggsyrkandet fran Harry Bouveng (M)
och firmer aft kommunstyrelsen beslutat aft bifalla tillaggsyrkandet.
Ordforanden (L) staller proposition pa bifall eller avslag till tillaggsyrkandet fran Thomas Johansson
(S) och finner aft kommunstyrelsen beslutat aft bifalla tillaggsyrkandet.

Exp: Naringsdepartementet
Kopia: Akten, Planeringschefen
Justerarsign

Utdragsbestyrkande

Bilaga A kommunstyrelsen 2017-11-15

Sarskilt yttrande avs. 262/17 Yttrande till Nationell plan KS/2017/0361/219
Sverigedemokraterna Nynashamn has i dag deltagit i antagande av yttrande till Nationell plan
KS/2017/0361/219. Vi staller oss till storre delen bakom yttrandet men vi anser inte att
Tvarforbindelse Sodertorn at den losning som Nynasharrin kommer behiiva framover med det
kraftigt okande trafiktryck som Norvikshamnen korruner medfora nar den as fardigstalld. Dad&
viii vi med detta sarskilda yttrande fran Sverigedemokraterna i Nynashamn papeka att vi som
partigrupp sedan flera ár aterkommande har som vision i var budget att 8 till stanglen E4 SYD
med sparforbindense som bade helt kan avlasta vag 225 fran tung trafik.

Nynashamn 2017-11-15
Sverigedemokraterna i Nynashamn

Tony Bjorklund
Ledamot Kommunstyrelsen

Bilaga B kommunstyrelsen 2017-11-15 § 262

Minnesanteckningar PG Miljopartiet de gr6na Nynashamn - 3 sept 2017 1(2)

miljoF rdet de grona
NYNASHAMN

Sarskilt yttrande av Miljapartiet de grana vid kommunstyrelsen beslut 2017-11-15 §262 Yttrande till
Nationell plan KS/2017/0361/219
Miljopartiet de grOna Nynashamn deltog inte beslutet och viii avge foljande sarskilda yttrande.
Vi anser att Tvarforbindelse Sodertorn inte ska byggas och istallet satsa pa infrastruktur som ger stbd till
kollektivtrafik och hallbara transporter.
I juni 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk. Klimatlagen och nya klimatmal ska ge Sverige en
ambitios, langsiktig och stabil klimatpolitik. Att minska utslappen fran transportsystemet är en av de svaraste
utmaningarna vi star infor, i arbetet med att na klimatmalen. Underlagen infOr de nya malen och klimatlagen är
tydliga: Ny teknik kommer inte racka for att stalla om trafiken, utan dot kravs ocksa en avsevard minskning av
motortrafiken, och de storsta minskningarna maste ske i storstadsregionerna. Detta kraver i sin tur on
omstallning av hela var planering av transportsystemet.
Tvarforbindelse SodertOrn Or darmed ett motorvagsprojekt som hör gardagen till. I en modern storstadsregion
bygger vi ett transportsystem som bade klarar tillganglighet och mobilitet, utan de lokala och globala
miljoproblem som okad biltrafik medfor. Det handlar am att stalla am sa att mer gods kan ga pa jarnvag, mer
lokal handel, nya arbetsformer som medfor rner flexibilitet i arbetet vad gaiter tid och plats. Samt sjalvklart
starre satsningar pa gang, cykel och kollektivtrafik.
Pa SodertOrn behover Sparvag Syd byggas for att ge kapacitetsstark kollektivtrafik till hela sOdra lanshalvan.
Stombussnatet maste forstarkas kraftigt, samt utbyggnad av jarnvagen mot Nynashamn som ger Okad
kapacitet for bade gods och passagerare.
Storre infrastruktur som TvarfOrbindelse SOdertOrn tar omfattande mark i ansprak, ger irreversibla ingrepp i
naturmiljon och skapar stora barriareffekter. De som gynnas av motorvagarna Or de som har battre ekonomiska
forutsattningar och har tillgang till bil. En forutsattning fOr social hallbarhet Or starkt kollektivtrafik.
Tvarforbindelse Sodertorn byggs inte far lokal kollektivtrafik.
Miljopartiet ser goda mbjligheter att skapa ett effektivt transportsystem pa Sodertorn, utan Tvarforbindelse
Sodertorn och svikna klimatataganden.
- Godstransporter fran den nya containerhamnen i Narvik till Malardalen kan ske genom dubbelspar till
Nynashamn och/eller spartrafik for gods fran Norvik till SOdertalje.
- Utratning och breddning av vag 225 som Or den kortaste vagen mellan Nynashamn, Botkyrka och Sodertalje.
Har behovs Oven cykelvag och trafiksakherhetshojande atgarder.
- Sparvag Syd som redan Or beslutad kommer ge en kapacitetsstark kollektivtrafik till hela sectra lanshalvan. Vi
ser Oven ett behov av att forlanga sparvagen till Haninge och Tyreso.
- En kraftig fOrstarkning av stombussnatet och dubbelspar till Nynashamn ger ocksa 6kad kapacitet for
passagerare.

