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Nynäshamns kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
149 81 Nynäshamn     17 maj 2006 
 
 
Synpunkter på gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun 
(remisshandling 2006-02-15) 
 
Vi har tagit del av förslaget till gång- och cykelplan och lämnar härmed följande synpunkter. 
 
Allmänt 
 
Vi vill först understryka att vi allmänt sett är mycket positiva till att en gång- och cykelplan 
tas fram. Som ekokommun har Nynäshamns kommun ett särskilt ansvar att göra det lättare 
och säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig fram. Det gynnar både miljö och hälsa. 
Planen innehåller dessutom en rad mycket goda förslag. 
 
Men ambitionerna när det gäller förverkligandet av förslagen är alltför försiktiga, och många 
viktiga åtgärder omtalas i intet förpliktande ordalag. Enligt uppgifter i Nynäshamns Posten 
inskränker sig 2006 års kommunala insatser på området till endast 1500 meter nya 
cykelbanor. Om 2006 års insatser är representativa för framtiden kommer det att dröja alltför 
länge innan kommunens gång- och cykeltrafiknät får en acceptabel standard. Fler åtgärder 
bör göras efter en tydligare tidtabell, och vi vill se en mer offensiv strategi för att 
förverkliga fler gång- och cykelbanor i kommunen. Nedan föreslår vi hur finansiella 
resurser kan tillföras och ger exempel på nödvändiga ytterligare åtgärder.  
 
Att skapa större finansiella resurser 
 
En viktig del av en mer offensiv strategi är att skapa större finansiella möjligheter att 
genomföra angelägna åtgärder. I den samverkan som planen vill se mellan olika väghållare 
har Nynäshamns kommun som ekokommun ett särskilt stort ansvar att påverka 
exempelvis Vägverket att prioritera satsningar på gång- och cykelvägar. Vi föreslår att 
kommunen tar fram en strategi för att åstadkomma en sådan påverkan. 
 
För att förstärka tillgängliga finansiella resurser föreslår vi vidare att kommunen hittar 
sätt att låta motorfordonstrafiken bidra med pengar till förverkligandet av åtgärder för 
att gynna gång- och cykeltrafiken. Det är nämligen motorfordonstrafiken som skapar 
trafiksäkerhetsrisker för gång- och cykeltrafiken och genom sin omfattning avskräcker 
människor från att ge sig ut i trafiken på cykel och till fots. Det finns därför 
samhällsekonomiska skäl att via avgifter låta motorfordonstrafiken kompensera för de 
negativa bieffekter den orsakar. Vi föreslår att kommunen ser närmare på vilken 
avgiftsfinansiering som kan vara lämplig. Det kan exempelvis handla om att öronmärka 
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parkeringsavgifter eller en del av hamnavgifterna (anlöpande fartyg ger nämligen som bekant 
upphov till stora motortrafikströmmar genom kommunen). 
 
Vi anser dessutom att kommunen bör ställa krav på att exploatörer bidrar till byggandet 
av gång- och cykelbanor. Exploateringsprojekt såsom ny bostadsbebyggelse bör alltid 
utformas så att de underlättar för gång- och cykeltrafik. 
 
Exempel på nödvändiga högre ambitioner  
 
Till sist vill vi ge tre exempel där vi anser att ambitionsnivån bör höjas i förhållande till 
förslaget.  
 
1. Väg 225. Vi anser att arbete ska inledas med att underlätta gång- och cykeltrafik längs hela 
väg 225 mellan Ösmo och Södertälje. Behovet är akut. Inte minst de senaste årens ökning av 
tunga trafiken gör att det är förenat med livsfara att gå eller cykla längs väg 225. Situationen 
blir självklart ännu värre om storhamnsplanerna för Norvik förverkligas, om inte en 
viktbegränsning införs för vägen. Vi föreslår att kommunen i samarbete med Botkyrka 
kommun, Södertälje kommun och Vägverket tar fram en utbyggnadsstrategi för en 
gång- och cykelbana längs hela väg 225. Strategin bör ta fasta på vägens mycket stora 
potential som cykelturismled. Samfinansiering bör inte uteslutas, eftersom det troligen är det 
enda sättet att förverkliga en utbyggnad inom rimlig framtid. Den första utbyggnadsetappen 
bör gälla en gång- och cykelväg för sträckan mellan Spångbro och Ösmo. 
 
2. Väg 542. Vi föreslår en mer offensiv hållning även när det gäller utbyggnad för gång- 
och cykeltrafik längs med väg 542 från Spångbro till Grödbymalm. Kommunen bör ta 
upp diskussioner med Vägverket om en sådan utbyggnad. Samfinansiering bör inte uteslutas. 
Till saken hör att grustagen i Sorunda ger ett betydande lokalt bidrag till tung trafik längs väg 
542. Grustäkten vid Sunnerby gavs nyligen tillstånd till förlängd drift och länsstyrelsen 
behandlar i skrivande stund en ansökan om att öppna en ny bergtäkt vid Väggarö. Den tunga 
trafiken till och från dessa täkter berör många barn, eftersom den går förbi Fagerviks skola 
och Kyrkskolan samt passerar Sunnerby. 
 
3. Nynäsvägen mellan Älgviken och Nynäshamn. Nuvarande väg 73 kommer förhoppningsvis 
att locka cyklister när nya väg 73 är färdig. Det är mycket viktigt att cyklister som ska ta sig 
till och från Nynäshamns tätort kan cykla trafiksäkert mellan Älgviken och tätorten. Planen 
förespråkar ett cykelfält eller separat gång- och cykelbana längs Nynäsvägen från Älgviken. 
Denna vägsträcka är tämligen hårt trafikerad trots den nya infartsleden. Därför är det 
nödvändigt med högre ambitioner än ett cykelfält, det vill säga en separat gång- och 
cykelbana behövs. 
 
Med vänlig hälsning 
 
NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING 
 
 
 
Tore Söderqvist 
ordf. 
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