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Denna åtgärdsvalsstudie behandlar väg 73 mellan trafikplats Älgviken och Nynäshamns hamn i 

Nynäshamns kommun i Stockholms län. 
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Sammanfattning 

Väg 73 sträcker sig från Johanneshovsmotet i centrala Stockholm till färjeterminalen i Nynäshamn. 

Vägen har en viktig funktion för både person-, gods- och kollektivtrafik. Inom Nynäshamns kommun 

pågår en rad exploateringsprojekt. Ett är Stockholms Hamnars utbyggnad av ny hamn i Norvik. 

Samtidigt planerar kommunen för flera exploateringar av bostäder och verksamheter inom tätorten. 

Trafikverket startade under 2017 upp denna åtgärdsvalsstudie med fokus på väg 73 mellan trafikplats 

Älgviken och Nynäshamns hamn. Åtgärdsvalsstudien har initierats tillsammans med Nynäshamns 

kommun och Stockholms Hamnar i syfte att ta fram förslag på åtgärder som säkerställer den framtida 

funktionen för väg 73 längs den aktuella sträckan.  

Etableringen av hamnen i Norvik kommer att påverka godsflödena på väg 73, dels genom att en 

betydande mängd transporter förväntas att omfördelas från befintlig hamn i centrala Nynäshamn till 

Norvik och dels genom tillkommande trafik på grund av ny hamnverksamhet. Vidare pågår även en 

utbyggnad av ett industrispår mellan Nynäsbanan och nya Norvik Hamn. Spåret kommer att passera 

under väg 73 och påverkar därmed förutsättningarna för eventuella framtida förändringar av väg 73. 

Utöver detta kommer exploateringar av bostäder och övriga verksamheter inom utredningsområdet att 

ge ökad belastning på trafiksystemet i Nynäshamn. Detta ställer krav på att skapa bättre möjligheter 

för att välja hållbara transportsätt, både vad gäller personresor och godstransporter.   

Utöver de behov som uppstår vid nyetablering av verksamheter och bostäder har även en rad behov 

och brister i befintlig infrastruktur identifierats. Arbetet med att identifiera behov och brister har 

genomförts tillsammans med ett flertal inbjudna intressenter. Många av de brister som identifierats 

utgörs av olika typer av framkomlighetsproblem orsakade av trafik till och från färjorna i Nynäshamns 

hamn. Exempel på andra behov som lyfts är behov av nya gång- och cykelanslutningar, avsaknad av 

kollektivtrafik till viktiga arbetsplatser samt avsaknad av mittseparering söder om Älgviken. 

Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att identifiera möjliga åtgärder som kan svara upp mot de brister 

och behov som identifierats. I denna åtgärdsvalsstudie har huvuddelen av arbetet med att generera 

åtgärder genomförts tillsammans med inbjudna intressenter i samband med workshopar i 

Nynäshamn. De åtgärdsförslag som identifierats vid workshoparna har sedan bearbetats av en 

arbetsgrupp med representanter från Trafikverket, Nynäshamns kommun och Stockholms Hamnar. 

Utifrån för åtgärdsvalsstudien särskilt uppsatta mål har arbetsgruppen sedan bedömt vilka 

åtgärdsförslag som är relevanta att arbeta vidare med samt vilka som bör förkastas. Nedan presenteras 

de åtgärder som rekommenderas för vidare hantering. Åtgärderna är indelade i olika kategorier utifrån 

hur angelägna de är samt utifrån hur de bör hanteras vidare. 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt 

 Anlägga en gång- och cykelbana längs väg 73 mellan Nynäsvägen och Nynäshamns station, 

med befintlig infart till Gotlandsterminalen 

 Anlägga gång- och cykelbana längs med Teknikervägen  

 Höj standard för oskyddade trafikanter i korsning väg 73/Skyttens hälls väg 

 Anlägga passage i plan för gång- och cykeltrafik vid Telivägen 

 Anslut raffinaderiområdet till det lokala kollektivtrafiknätet 

 Mindre faunapassage under väg 73 vid Alhagen 

 Parkering/uppställning för tung trafik norr om tätorten 

 Separera höger- och vänstersvängande ut på 73:an från Hammarhagsvägen 

 Påfartskörfält för vänstersvängande ut från Teknikvägen och Hammarhagsvägen 
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 Höger norrgående körfält blir avfart och påfartskörfält i trafikplats Norvik. 

 Separat påfartskörfält för högersvängande från Raffinaderivägen 

 Gent, säkert och tydligt gång- och cykelstråk mellan Nynäshamns station och färjeterminalen 

 Optimera södra infarten till hamnen 

 Flytta all infart och utfart till och från hamnen till befintlig utfart vid Mysingsvägen 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på lång sikt 

 Anlägga en gång- och cykelbana längs väg 73 mellan Nynäsvägen och Nynäshamns station, 

med flyttad infart till Gotlandsterminalen 

Rekommenderade åtgärder utan kritisk tidshorisont 

 Öppna gater till Gotlandsterminalen tidigare/öppna fler gater 

 Tydliggör cykelbana över broarna vid trafikplats Älgviken 

 Gratis wifi i hamnområdet 

 Anpassa parkeringsstrategi för att gynna hållbart resande 

 Inför parkeringsförbud längs Raffinaderivägen 

Återkommande åtgärder som bör genomföras kontinuerligt oberoende av andra åtgärder 

 Anpassa tidtabell för färjor för minimerad trafikbelastning 

 Bilfritt resande med färja 

 Godsoptimering för minimerad trafikbelastning 

 Kapacitetsutnyttjande av järnväg för effektivare godstransporter 

Ej nödvändig i nuläget men bör övervägas på längre sikt 

 Cykelkampanj för att öka cykling till arbetsplatser 

 Anlägga planskild passage för gång- och cykeltrafik i höjd med Telivägen 

 Anslut Kalvö och Norvik till det lokala kollektivtrafiknätet 

 Kollektivtrafikkampanj i samband med införande av eventuell ny linje 

 Förläng viltstängsel 

 Större faunapassage under väg 73 vid Alhagen 

 Prioritet för räddningsfordon ut från Hammarhagsvägen 

 Separera höger- och vänstersvängande ut på väg 73 från Teknikervägen 

 Påfartskörfält för högersvängande från Teknikervägen 

 Slå ihop korsningarna med Tekniker- och Hammarhagsvägen i en planskild trafikplats, 

Trafikplats Kalvö 

 Påfartsramp av rutertyp mot norr i trafikplats Norvik 

 Bygga parallellväg mellan Raffinaderivägen och trafikplats Norvik 

 Separera höger- och vänstersvängande ut från Mysingsvägen tidigare 

 Mötesseparera väg 73 hela vägen in till Nynäshamn tätort   
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1. Bakgrund 

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  

Väg 73 sträcker sig från Johanneshovsmotet i centrala Stockholm till färjeterminalen i Nynäshamn. 

Vägen har en viktig funktion för både person-, gods- och kollektivtrafik. Inom Nynäshamns kommun 

sker en rad exploateringar. En är utbyggnaden av hamnen i Norvik som Stockholms Hamnar 

genomför. Vidare planerar kommunen för ytterligare exploateringar av bostäder och verksamheter 

inom tätorten. 

Trafikverket startade under 2017 upp en åtgärdsvalsstudie som fokuserar på delen mellan trafikplats 

Älgviken fram till Nynäshamns hamn. Åtgärdsvalsstudien har initierats med syftet att ta fram förslag 

på åtgärder som säkerställer den framtida funktionen för väg 73 längs den aktuella sträckan. I 

nuvarande trafiksystem finns brister och de framtida behoven ställer nya krav på infrastrukturen. 

Etableringen av hamnen i Norvik kommer att påverka godsflödena på väg 73, dels genom att en 

betydande mängd transporter förväntas att omfördelas från befintlig hamn i centrala Nynäshamn till 

Norvik och dels genom tillkommande trafik på grund av ny hamnverksamhet. Vidare pågår även en 

utbyggnad av ett industrispår mellan Nynäsbanan och nya Norvik Hamn. Spåret kommer att passera 

under väg 73 och påverkar därmed förutsättningarna för eventuella framtida förändringar av väg 73. 

Utöver detta kommer exploateringar av bostäder och övriga verksamheter inom utredningsområdet att 

ge ökad belastning på trafiksystemet i Nynäshamn.  

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

1.2.1. Organisation 

Åtgärdsvalsstudien har drivits i projektform med projektledning från Trafikverket och med Ramböll 

som utförande konsult.  Under genomförandeprocessen har representanter från en rad olika 

verksamheter och organisationer medverkat.  

Styrgrupp 

Styrgruppen har påverkat åtgärdsvalsstudiens övergripande inriktning och vid behov tagit beslut av 

strategisk karaktär. Projektledaren har löpande informerat styrgruppens deltagare om läget i projektet 

och om viktiga frågeställningar som behöver hanteras. Följande personer har ingått i gruppen: 

 Peter Huledal, Trafikverket (sponsor och styrgruppsordförande) 

 Mikael Gustafsson, Nynäshamns kommun 

 Per Ling-Vannerus, Stockholms Hamnar 

 John Nilsson, Trafikverket, adjungerad (projektledare) 

Projektgrupp/arbetsgrupp 

Projektgruppen har ansvarat för att åtgärdsvalsstudiens genomförande. Projektgruppens roll har varit 

att säkerställa att rätt underlag tas fram och att kvalitetsgranska material och resultat. Följande 

personer har ingått i gruppen: 

 John Nilsson  Trafikverket, projektledare 

 Johanna Levin  Trafikverket, samhällsplanerare 

 Karolina Sandin  Trafikverket, trafikingenjör 

 Mattias Sandell  Stockholms Hamnar, teknisk chef 

 Birgitta Larsson Nynäshamns kommun, trafikingenjör 
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 Sanna Uimonen Nynäshamns kommun, projektledare exploatering 

 Johnny Alf Ramböll, Trafikverkets upphandlade konsult 

 David Lindvert Ramböll, Trafikverkets upphandlade konsult 

Workshopsdeltagare 

Tre workshoppar har genomförts där ytterligare intressenter har medverkat. Dessa personer har haft 

god kännedom om problembild och kommande utveckling och fått möjlighet att lyfta viktiga frågor 

som de identifierat. Deltagarlista för samtliga workshoppar finns i bilaga 1. 

1.2.2. Arbetsprocess 

Arbetsprocessen har utgått ifrån Trafikverkets åtgärdsvalsstudiemetodik för tidiga planeringsskeden. I 

enlighet med metodiken genomförs studien som en process indelad i fyra faser, se Figur 1.  

 

Figur 1 Åtgärdsvalsstudiemetodikens olika faser. 

Initiera 

Denna åtgärdsvalsstudie har initierats i samverkan mellan Trafikverket, Nynäshamns kommun och 

Stockholms Hamnar. Studien initierades under mars-april 2017. 

Förstå situationen 

Under april-maj 2017 låg fokus på faktainsamling och att sammanställa en nulägesbeskrivning. 

Arbetet utfördes till största del av Trafikverkets konsult Ramböll och finns sammanställt i denna 

rapport. 

I denna fas hölls en första workshop med syftet att kartlägga kända brister och förankra målen för 

åtgärdsvalsstudien i en bredare krets. Workshopen ägde rum i Stockholms Hamnars lokaler i 

Nynäshamn 22 maj 2017.  

Pröva tänkbara lösningar 

I denna fas hölls inledningsvis en andra workshop med fokus på att komma med förslag på möjliga 

åtgärder. Workshopen ägde rum på brandstationen i Nynäshamn 20 juni 2017.  

Efter workshop 2 bearbetades åtgärdslistan av arbetsgruppen. Åtgärdsförslagen utvärderades, 

konkretiserades och delades in i åtgärdspaket. Därefter togs ett första förslag till vilka åtgärdsförslag 

som bör studeras vidare och vilka som bör avslås. Vid en tredje workshop som hölls 28 september 

2017 på brandstationen i Nynäshamn fick deltagarna komma med synpunkter kring föreslagna 

åtgärdspaket samt bedöma grad av måluppfyllelse för de enskilda åtgärderna.  

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Efter workshop 3 fortsatte arbetsgruppen att bearbeta åtgärderna och detta mynnade ut i den lista 

med bra och genomförbara åtgärder som presenteras i kapitel 6. Därefter har arbetsgruppen tagit fram 

en plan som pekar ut riktningen för olika åtgärderna ska tas vidare och i vilken ordning de bör 

genomföras. Denna plan har även förankrats i åtgärdsvalsstudiens styrgrupp och kommer att leda 

fram till en gemensam avsiktsförklaring. 
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1.3. Tidigare planeringsarbete 

1.3.1. Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014–2025 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2014) 

Länsplanen hanterar investeringar på statliga vägar i Stockholms län med vägnummer mellan 57–

1182, med något undantag, samt annan regional utpekad infrastruktur och verksamheter samt 

medfinansiering till vissa åtgärder på det kommunala gatunätet. I dokumentet redovisas mål och 

inriktningar, mer om detta kan läsas i avsnitt 4.2. I planen finns kortfattade beskrivningar över objekt. 

Under kategorin ”Statliga spår” nämns ”Nynäsbanan, dubbelspår Tungelsta – Hemfosa” där 

dubbelspår motiveras av satsningen i Norvik. Åtgärden innebär att 5,5 km blir dubbelspår och att 

plankorsningar byggs om, en ny gång- och cykelport och förlängda och nya plattformar. Dubbelspåret 

öppnades för trafik under 2017.  Ett annat objekt är ” Nynäsbanan, godsanpassning kraft/buller” vilket 

innebär anpassningar för den nya järnvägsanslutningen till Norviks hamn samt ett antal andra 

åtgärder på befintlig bana som förstärkning av kraftförsörjning och åtgärder för att hantera buller och 

vibrationer. I dokumentet görs en utblick mot 2030 där ” Nynäsbanan, fortsatt dubbelspårsutbyggnad” 

nämns. 

Några åtgärder kopplat direkt till väg 73 nämns inte i dokumentet. 

1.3.2. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län september 2012 

(Trafiknämnden Stockholms Läns Landsting, 2012) 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för all den kollektivtrafik som bedrivs i 

Stockholms län. I dokumentet beskrivs långsiktiga mål för kollektivtrafiken, se mer i avsnitt 4.2. 

1.3.3. ÖVERSIKTSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN (Nynäshamns kommun, 2012) 

Översiktsplanen har tidsperspektiv 2030 och 2050 där det längre utgör tidsperspektiv för vision, mål 

och strategier vilka redovisas mer i avsnitt 4.2. Det kortare perspektivet är mer konkret vad gäller 

genomförande.  

Fram till 2030 beräknas antalet invånare att öka till cirka 35 000 vilket ställer krav på cirka 4 200 nya 

bostäder och tillkommande arbetsplatser, service och handel. Det anges att Norvik kommer att bli en 

av Sveriges största godshamnar med plats för container- och roro-gods samt logistikpark. Kalvö 

nämns som ett område som lämpar sig för till exempel masshantering och byggverksamhet. 

Trafikinfrastrukturen med järnväg, väg och farled är viktiga men bör utvecklas för att bli mera 

miljövänliga och trafiksäkra samt att motverka barriärer.  

I planen beskrivs hur de ingående tätorterna i kommunen ska utvecklas. För Nynäshamn tätort ska 

kopplingen mellan stationen och Gotlandstrafiken bli tydlig. Gotlandsfärjorna ska angöra samma läge 

till minst år 2030. I övrigt ska kommersiella verksamheten koncentreras till centrala lägen, bostäder 

och verksamheter ska blandas och placeras nära kollektivtrafik samt att hållbart resande ska vara 

möjligt i hela staden. 

Ett antal geografiska områden med olika typer av verksamhet tas upp. Längs infarten till Nynäshamn 

finns flera olika verksamhetsområden som bör utformas attraktivt så att det känns välkomnade att 

komma in i Nynäshamn. Kalvö som är beläget nära väg 73 och inrymmer verksamheter inom bland 

annat partihandel, byggverksamhet, metallbearbetning planeras att utökas. Raffinaderiområdet är ett 

betydande område för framställning av oljeprodukter. Inom området finns även värmeverk och LNG-

terminal i anslutning till raffinaderiet. 
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Turism är ett område som man satsar på och ser gärna att den blir mer ekologisk och hållbar. Viktigt 

att det finns en bra infrastruktur för gång och cykel och att cykel kan tas med på färjorna till Gotland 

och Östeuropa. Antalet kryssningsfartyg som lägger till i Nynäshamns har ökat. Även gästhamnen har 

fått ökat antal besökare under de senaste åren. 

I avsnittet ”Transporter och hållbart resande” trycker man på resande med gång, cykel och 

kollektivtrafik. Vidare ska gods fraktas främst på spår och till sjöss. Planeringen ska genomsyras av att 

olika typer av bebyggelse och markanvändning blandas så resebehovet minskar. Mål och inriktningar 

för området tas upp avsnitt 4.2. I översiktsplanen skriver man om att Nynäshamn har möjligheter att 

bli ett logistikcenter i och med att Norviks hamn etableras och att ett industrispår ansluter 

Nynäsbanan. Det är väsentligt att godstransporterna körs så miljömässigt hållbart som möjligt och att 

persontrafiken till exempel på Nynäsbanan kan få bättre förutsättningar.  Samtransporter lyfts som ett 

bra verktyg.  

1.3.4. Fördjupning av översiktsplanen för Nynäshamns stad, SMÅSTADEN VID 

HAVET, antagandehandling (Nynäshamns kommun, 2017) 

Den fördjupade översiktsplanen beskriver kommunens planering för hur Nynäshamn stads-, mark- 

och vattenområden bör utvecklas fram till 2030. Nynäshamns tätort kommer att få ökad betydelse 

med Norviks hamn och med tanke på att väg 73 har fått ökad standard har restiden till Stockholm 

minskat. Att orten kombinerar småskalighet och närheten till storstadsregionen lyfts som en av de 

främsta styrkorna. En annan är att Nynäshamn är ett viktigt nav i regionen och för Mälardalen samt 

Östersjön för person- och godstrafik. 

Flera utvecklingsområden för bostäder och verksamheter kommer att påverka behoven och 

förhållanden avseende väg 73, se Figur 2 vänster. Entrén in mot tätorten tas upp och det är viktigt att 

gränsen mellan stad och land är tydlig. I dagsläget kan det upplevas otydligt var längs väg 73 som 

själva tätorten börjar.  

I den fördjupande översiktsplanen delas staden in i olika karaktärsområden, se Figur 2 höger. De 

områden som angränsar väg 73 i utredningsområdet är av typen: 

 Ytterstaden, varierade typer av bostäder utan barriärer mot service, handel och 

kollektivtrafik. Ska finnas en tydlig koppling mot naturen och allmänna platser och entréer 

ska ha en offentlig karaktär. 

 Blandstaden, blandad bebyggelse av bostäder, handel och service i en ganska stadsmässig 

miljö som är integrerad med stadskärnan.  

 Industristaden, här finns verksamheter och industrier som ofta är ytkrävande. Offentliga 

stråk genom områdena till närliggande stadsdelar bör finnas utan barriärer. 

 

För trafiksystemet är målsättningen att Nynäshamn ska bli en Sveriges främsta cykelstäder. Gång, 

cykel och kollektivtrafik ska prioriteras på bekostnad av bilen. Samordnade varutransporter ska 

eftersträvas. På sikt, efter 2045, bör allt gods via sjöfart flyttas till Norvik hamn. Väginfrastrukturen i 

staden delas in i olika funktionsklasser, se Figur 3.  
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Figur 2. Vänster: Utvecklingsområden för bostäder och verksamheter. Höger: Nynäshamns karaktärsområde. Se 

över vänstra bilden. Kartor hämtade från den fördjupade översiktsplanen vilket begränsat möjligheterna att 

förbättra läsbarheten. 

 

I utredningsområdet finns en rad olika funktioner: 

 Friliggande gång- och cykelbana 

 Gång och cykelstråk, tydliga stråk som binder samman staden. De kopplar an i 

förekommande fall mot regionala stråk och kan även gå ihop med stadsgator och 

kopplingsgator som också betraktas som stråk för gång- och cykel. 

 Kopplingsgata, binder samman större stadsgator och är ofta viktiga stråk för flera 

transportslag. Gång och cykelbana ska finnas på minst en sida av gatan och gångbana på den 

andra. Utformningen ska vara tydlig och de ska leda till större stadsgata eller viktig målpunkt. 

 Motorleder, lokala eller regionala huvudleder där långväga och tunga transporter kör. 

Målpunkter längs vägen är få vilket ger långa avstånd mellan korsningar och avfarter. 

 Stadsgata, de viktigaste huvudstråken och som kopplar ihop stadsdelar och samlar ihop trafik 

från andra gator. Alla trafikslag ska kunna ta sig fram inklusive tung trafik som främst ska 

utgöras av varuleveranser. Oskyddade trafikanter ska i stor utsträckning där det är möjligt 

separeras från biltrafik. 
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Figur 3. Trafikfunktioner. Karta hämtad från den fördjupade översiktsplanen vilket begränsat möjligheterna att 

förbättra läsbarheten i kartan. 
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I planen visas ett förslag hur staden ska utvecklas och tätorten har delats in i åtta delområden. Område 

1 ”Kalvö, Alhagen, Norvik, norra hamnen” har relevans för denna åtgärdsvalsstudie. Det listas upp 

företeelser som bör beaktas vid utökning av befintliga och tillkommande verksamheter inom området. 

Det kan vara intressen eller värden som ska skyddas och bevaras eller vilken inriktning området bör få. 

 

 

Figur 4. Intressen att beakta i område 1. Karta hämtad från den  

fördjupade översiktsplanen vilket begränsat möjligheterna att  

förbättra läsbarheten i kartan. 

De viktigaste intressen för området är:  

 Riksintressena för kommunikation vilket är järnvägen, spårområdet och hamnen 

 Väg 73 och järnvägen är transportleder för farligt gods 

 Tydliga entréer till staden ska finnas 

 Infrastrukturen för oskyddade trafikanter behöver förbättras 

 Finns en rad risker med föroreningar och värdefulla områden kan påverkas negativt 

 Värdefulla natur- och kulturvärden 
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Några identifierade åtgärder är: 

 Utveckla färjehamnsområdet för persontrafik 

 Utveckla Norviks hamn för godstrafik 

 Flytta infarten till färjehamnen norrut 

 Trafikplatserna vid Kalvö, Norvik och Telegrafen ska utvecklas. 

 Ny bro över järnvägen för att binda samman Rappsta och Hammarhagen 

Även andra geografiska delområden såsom 2 Kvarnängen, Rappsta, Källsmo, 3 Nickstahöjden och 

Nickstadalen och 4 Hacktorp, Kullsta, Via, Vaktberget, Telegrafen kan vara relevanta för studien. 

Värden och åtgärder inom dessa delområden överensstämmer dock med delområde 1 eller bedöms 

inte påverka denna studie. 

1.3.5. Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (Nynäshamns kommun, 2011) 

Gång- och cykelplanen beskriver hur infrastrukturen för oskyddade trafikanter klassificeras, vilka mål 

kommunen har för resandet med gång och cykel samt vilka åtgärder som utförts eller planerats. 

Många av de åtgärder som fanns med i planen 2011 är dock redan genomförda och vissa åtgärder är 

inte längre aktuella.  

1.4. Anknytande planering 

1.4.1. Kommunala planer med direkt påverkan på väg 73 

Parallellt med denna åtgärdsvalsstudie arbetar Nynäshamns kommun med att ta fram ett flertal 

detaljplaner inom Nynäshamns tätort, se Figur 5. Nedan beskrivs kort de detaljplaneprojekt som 

bedöms ha direkt påverkan på väg 73.  

Figur 5. Karta över pågående detaljplaneprojekt i 

Nynäshamns kommun september 2017. 
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Kalvö industriområde - Detaljplan för Nynäshamn 2:154 med flera 

Nynäshamns kommun arbetar med att ta fram ny detaljplan i syfte att utveckla Kalvö industriområde 

beläget i norra delen av utredningsområdet öster om väg 73. Planen ska möjliggöra nya tomter för 

etablering av industri, skrymmande handel, verksamheter och drivmedelförsäljning. Kalvö 

industriområde har idag en direkt anslutning till väg 73 via Teknikervägen. Planen befinner sig våren 

2017 tidigt i planeringsprocessen, innan det formella samrådsskedet. 

Detaljplan för ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget i nordöstra Nynäshamn 

Väster om väg 73, i nordvästra delen av Nynäshamns tätort, arbetar Nynäshamns kommun med att ta 

fram detaljplan för ca 600 bostäder i kvarteren Telegrafen och Vaktberget. Målet är att utveckla en 

stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter präglat av industriellt arv. 

Från planområdet nås väg 73 via korsningarna med Industrivägen och Nynäsvägen. Detaljplanen har 

varit ute på granskning under våren 2017. Enligt tidplan bedöms detaljplanen kunna vinna laga kraft 

kvartal 4 av år 2017 och därefter planeras för etappvis utbyggnad av området. 

1.4.2. Tvärförbindelse Södertörn 

Trafikverket planerar för Tvärförbindelse Södertörn, en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från 

E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum. Tvärförbindelsen ansluter 

väg 73 ca 30 km norr om utredningsområdet men bedöms bli en viktig koppling mellan E4/E20 och 

Nynäshamn, framför allt för tung trafik. Våren 2017 tog Trafikverket beslut om en korridor för 

lokalisering av tvärförbindelsen. Godkänd vägplan och byggstart bedöms i nuläget till 2020.  

1.4.3. Åtgärdsvalsstudie väg 225 

Länsväg 225 är den kortaste vägen mellan Nynäshamn, Botkyrka och Södertälje. Vägen går mellan väg 

73 strax norr om Nynäshamn och E4/E20 i Södertälje. Vägen har huvudsakligen en lokal funktion 

men delvis även en regional funktion, bland annat som en viktig länk mellan Nynäshamns hamn och 

E4/E20. Vägen har bitvis bristfällig sikt och linjeföring och på stora delar av sträckan saknas utrymme 

för oskyddade trafikanter. Mängden tung trafik i förhållande till vägens standard upplevs som ett stort 

problem enligt Nynäshamns kommun. 

Under 2014 genomfördes en åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen. Åtgärder som föreslås på kort 

och medellång sikt är att underlätta för gång- och cykeltrafikanter, förbättra busshållplatser och 

gånganslutningar samt bredda delar av väg 225, 540 och 542 som trafikeras av bussar och där 

stombussar planeras i framtiden. Åtgärder föreslås även för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet i 

korsningar. 

1.5. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats 

Målet är att genomföra en åtgärdsvalsstudie som leder fram till förslag på en kombination av åtgärder 

som bidrar till att säkerställa väg 73:s nuvarande funktion som funktionellt vägnät för godstransporter, 

persontransporter och kollektivtrafik för framtiden. Hänsyn ska tas till utbyggnaden av Norvik Hamn 

samt övriga exploateringsplaner från Nynäshamns kommun och den ökade trafikalstringen detta 

medför samt övriga trafikplaneringsrelaterade konsekvenser. 
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2. Intressenter 

Under initieringsfasen gjorde projektgruppen en bedömning om vilka verksamheter och 

organisationer som kunde var relevanta att engagera i arbetet med åtgärdsvalsstudien. Identifierade 

intressenter sedan bjöds in att delta i de workshoppar som hållits inom ramen för åtgärdsvalsstudien. 

Nedan listas de intressenter som aktivt deltagit i workshoparbetet samt vid vilka tillfällen de varit 

representerade.  

 Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 

Trafikverket X X X 

Nynäshamns kommun X X X 

Stockholms Hamnar X X X 

Södertörns brandförsvar X X X 

NCC – Norvik logistikpark X X X 

Nynas raffinaderi X X X 

Destination Gotland X X  

Naturskyddsföreningen Nynäshamn X X X 

Kalvö koloniby X X X 

    

Utöver de intressenter som deltagit vid något av workshoptillfällena gick inbjudan även ut ytterligare 

ett antal potentiella intressenter. Följande organisationer har inte haft möjlighet, eller valt bort, att 

medverka: 

Polisen (hänvisat till Södertörns brandförsvar) 

Trafikförvaltningen SLL 

Nynäshamnsbostäder 

AGA LNG-terminal Norvik 
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3. Avgränsningar 

3.1. Geografisk avgränsning 

Denna åtgärdsvalsstudie behandlar väg 73 från trafikplats Älgviken i norr till Nynäshamns hamn i 

söder, se röd linje i Figur 6. Väg 73 är i nuläget utbyggd till mötesfri fyrfältsväg fram till och med 

trafikplats Älgviken. Söder om trafikplatsen saknas mötesseparering. Trafikplats Älgviken blir därmed 

en naturlig avgränsning från norr för denna åtgärdsvalsstudie.  

I söder, vid Nynäshamns hamn, byter väg 73 namn till Järnvägsgatan. Här skiftar också 

väghållaransvaret från Trafikverket till Nynäshamns kommun. Väghållargränsen utgör den sydliga 

avgränsningen för denna åtgärdsvalsstudie.  

I det inledande arbetet med åtgärdsvalsstudien har ett utredningsområde definierats inom vilket 

faktorer som bedöms påverka trafiksituationen på den aktuella delen av väg 73 har kartlagts. 

Åtgärdsvalsstudien behandlar i huvudsak väg 73 men kan även hantera brister, behov och åtgärder i 

andra delar av transportsystemet om dessa har direkt påverkan på trafiksituationen på den aktuella 

delen av väg 73. Utredningsområdet har delats upp i ett primärt och ett sekundärt utredningsområde. 

Det primära utredningsområdet inkluderar väg 73, parallella stråk för vägtrafiken, järnvägen med 

tillhörande stationer, Nynäshamns centrum, befintliga och planerade hamnverksamheter, befintliga 

och planerade industriområden, områden där planarbete pågår, områden med utpekade naturvärden 

samt områden med övrig trafikalstrande verksamhet. Det sekundära utredningsområdet har en 

svagare påverkan på väg 73 men är beroende av vägens funktion. 

3.1. Avgränsning av innehåll och omfattning 

De åtgärder som föreslås inom ramen för åtgärdsvalsstudien ska ha direkt påverkan på 

trafiksituationen på den aktuella delen av väg 73, se Figur 6.   

3.2. Tidshorisont för åtgärders genomförande 

Åtgärder som föreslås på kort sikt bör genomföras i samband med öppnande av Stockholm Norvik 

hamn. I nuläget planeras hamnen tas i bruk 2020.  

Åtgärder som föreslås på lång sikt ska kunna genomföras innan 2040 i enlighet med Trafikverkets 

nuvarande planeringshorisont.   

3.3. Utpekade målpunkter 

I arbetet med åtgärdsvalsstudien har en lista över särskilt viktiga målpunkter inom utredningsområdet 

tagits fram. Syftet med de utpekade målpunkterna är dels att kunna vara ett verktyg att knyta 

åtgärdsspecifika mål till och dels för att säkerställa att kopplingar mellan viktiga målpunkter beaktas 

vid bedömning av åtgärdsförslag. Utpekade målpunkter kan ses i Figur 7. 
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Figur 6. Röd linje markerar den del av väg 73 som behandlas i denna Åtgärdsvalsstudie. Det ljusare området 

markerar det primära utredningsområdet. Streckad linje markerar det sekundära utredningsområdet. 
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Figur 7. Utpekade målpunkter. 

 



   21 (79) 
 

 

 

4. Mål 

4.1. Koppling till transportpolitiska mål 

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande 

målet preciseras i ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. 

 Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

 Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart 

transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till 

det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra 

till ökad hälsa. 

4.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget 

4.2.1. Regionala mål 

De regionala och lokala målen preciserar och spetsar in de nationella målen mot länet och kommunen. 

Nedan anges relevanta mål som kartlagts i de olika planeringsdokumenten på regional och lokal nivå. 

I ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014–2025” anges: ”Den regionala 

inriktningen slår fast att målet för transportsystemet är att, med beaktande av Stockholms utveckling 

och tillväxt, erbjuda tillgänglighet som: 

 stödjer och utvecklar en fungerande bostads- och arbetsmarknad 

 tillgodoser de behov av kapacitet och tillförlitlighet som är nödvändiga för den växande 

 storstadsregionens utveckling 

 aktivt bidrar till en hållbar utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I denna 

 utgångspunkt väger klimatutmaningen tungt. 

I ”Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030” beskrivs regionala cykelstråk för arbetspendling 

samt hur dessa ska utvecklas och underhållas. I dokumentet anges följande mål för det regionala 

pendlingsnätet: 

 Det regionala cykelvägnätet bör vara utbyggt till år 2030 i enlighet med de 

 utformningsprinciper som anges i denna plan. 

 Stråken bör lokaliseras så att cyklister i möjligaste mån får tidseffektiva resvägar med 

 beaktande av förbättrad trafiksäkerhet. 

 Statlig och kommunal cykelplanering bör överensstämma och samverka för att säkra det 

 regionala cykelvägnätets funktionalitet. 

 Det ska vara enkelt att kombinera resor med kollektivtrafik och cykel. 

 Det regionala vägnätet ska vara enhetligt skyltat och gestaltat så att det fungerar som en 

 sammanhängande struktur. 
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 Det regionala cykelvägnätet bör driftas på ett likvärdigt sätt, med hög kvalitet och på ett 

 sådant sätt att risken för singelolyckor minskar. 

 Det bör finnas en flerårig plan för löpande underhåll av de regionala cykelvägarna. 

I ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län september 2012” anges visionen: ”Attraktiv 

kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem – bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva 

storstadsregion. Den delas in övergripande mål som i sin tur indelas i nedbrutna mål, se Figur 8. 

 

 

 

Figur 8. Mål från ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län september 2012”. 
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Även om målen ovan är övergripande utan direkt koppling mot åtgärdsvalsstudien så bör de åtgärder 

som föreslås gå mer eller mindre i linje med dem. 

4.2.2. Kommunala mål 

I ”ÖVERSIKTSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN” finns en rad mål på kommunal nivå. De mest 

relevanta i detta sammanhang som utgör riktlinjer för trafik: 

 Resbehovet för Nynäshamns kommuninvånare ska minska. Tillgängligheten till arbetsplatser,  

 bostäder, service och rekreation ska förbättras. 

 All ny bebyggelse lokaliseras inom 700 meter från en busshållplats eller inom 1 000 meter 

 från station för spårbunden kollektivtrafik (fågelvägen). Behöver kollektivtrafiken förbättras 

 för att möjliggöra en hållbar exploatering ska samråd hållas med SL (eller annan 

 kollektivtrafikoperatör) i ett tidigt skede i planeringsprocessen. 

 En högre exploateringsgrad är lämplig inom 400 meter från busshållplatser med minst fyra 

 avgångar i timmen under rusningstid och inom 1 000 meter från stationer för spårbunden 

 kollektivtrafik. Inom dessa områden kan en lägre parkeringsnorm tillämpas om bilpool 

 införs. 

 All trafikplanering ska beakta barnens bästa och utgå från deras villkor. 

 Förutsättningarna för gång- och cykeltrafik får inte försämras till biltrafikens fördel. 

 Möjligheterna att gå, cykla och åka med kollektiva färdmedel ska vara goda och inbjuda till 

 hållbara resor oavsett avstånd. 

 Gång- och cykelbanor till skolor och arbetsplatser, till hållplatser för kollektivtrafik samt till 

 andra viktiga målpunkter ska prioriteras liksom cykelparkering vid målpunkterna. 

 Cykelparkeringar ska finnas vid alla viktiga målpunkter såsom kollektivtrafik, handel, service, 

 skola och arbetsplatser. 

 Vägnätet i kommunen ska ha en god trafikstandard ur framkomlighet-, säkerhets- och 

 miljöperspektiv. Varje exploatering ska täcka sitt eget parkeringsbehov. Förutsättningarna för 

 att inrätta bilpool ska främjas. 

 Yteffektiva infartsparkeringar ska finnas vid strategiska hållplatslägen. 

 Barriäreffekter av trafikinfrastruktur ska motverkas. 

 Etableringar av tankställen för förnyelsebara bränslen och laddningsstationer för elfordon ska 

 etableras. 

4.3. Mål för åtgärdsvalsstudien  

För att kunna utvärdera huruvida föreslagna åtgärder medverkar till att uppnå det övergripande syftet 

med denna åtgärdsvalsstudie, se avsnitt 1.5, har ett antal åtgärdsvalsstudiespecifika mål tagits fram. 

Målen är framtagna av projektgruppen i samråd mellan Trafikverket, Nynäshamns kommun och 

Stockholms Hamnar. I samband med workshop 1 och 2 har det även funnits möjlighet för övriga 

intressenter att lämna synpunkter gällande formulering av målen. 

Målen är indelade i sex olika kategorier. För varje kategori finns även förslag på indikatorer som kan 

användas för att bedöma graden av måluppfyllelse för en specifik åtgärd. Indikatorerna är tänkt att 

kvalitativt bedömas även om flera kan beräknas utifrån fysiska platsförutsättningar, trafikmängder och 

kända samband eller schabloner för olika åtgärder som finns till exempel i Trafikverkets effektkatalog.  

En förutsättning för flera av målen är de utpekade målpunkter i Nynäshamn som identifierats i 

processen, se avsnitt 3.3. En målpunkt kan vara till exempel skola, butik, arbetsplats, industriell 
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verksamhet eller logistisk knutpunkt. Tillgänglighet till dessa målpunkter utgör en viktig faktor i 

åtgärdsvalsstudien. 

Mål kan till viss del vara motstridiga då förbättring inom ett område kan påverka ett annat negativt. 

Dock är detta inget anmärkningsvärt då målkonflikter kan t.ex. hanteras via en kombination av 

åtgärder som minimerar totala negativa effekter eller så kan en viss negativ påverkan vara acceptabel 

under förutsättning att den totala situationen förbättras i önskvärd riktning. 

Gång och cykel 

 Tillgängligheten mellan utpekade målpunkter ska förbättras 

 Möjligheten att förflytta sig trafiksäkert mellan utpekade målpunkter ska förbättras 

 Andel gång- och cykeltrafikanter bör öka 

Indikatorer för åtgärders måluppfyllelse 

– Säkra och sammanhängande stråk 

– Säkra korsningspunkter 

– Restid/restidskvot för gång och cykel 

– Nygenererade resor med gång och cykel 

– Överflyttat resande från bil till gång och cykel 

 

Kollektivtrafik 

• Möjligheten att resa med kollektivtrafiken mellan utpekade målpunkter ska förbättras 

Indikatorer för åtgärders måluppfyllelse  

– Nygenererade resor med kollektivtrafik 

– Överflyttat resande från bil till kollektivtrafik 

– Restid/restidskvot för kollektivtrafik 

– Gång- och cykelsäkrade sträckor/korsningspunkter som leder till 

kollektivtrafikanläggning 

 

Trafiksäkerhet 

 Trafiksäkerheten ska förbättras för alla trafikantgrupper där oskyddade trafikanter har högst 

 prioritet 

Indikatorer för åtgärders måluppfyllelse 

– Säkra och sammanhängande stråk 

– Säkra korsningspunkter 

– Antal olyckor  
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Miljö och hälsa1 

 Möjligheten att välja hållbara transporter för människor och gods ska förbättras 

 Trafikens negativa påverkan på människors hälsa ska minskas 

Indikatorer för åtgärders måluppfyllelse 

– Utsläpp av CO2 

– Utsläpp av partiklar och kolväten 

– Utsläpp av föroreningar i mark och vatten 

– Antal påverkade av buller  

– Antal påverkade av vibrationer  

– Andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik av det totala resandet 

– Andelen godstransporter med hållbara färdmedel 

 

Natur och kultur2 

 Intrång på natur- och kulturvärden ska inte öka 

 Tillgängligheten till utpekade målpunkter för rekreation ska inte påverkas negativt 

 Infrastrukturens barriäreffekter för djur ska inte öka 

Indikatorer för åtgärders måluppfyllelse 

– Intrång/påverkan på utpekade skyddsvärda områden 

– Barriäreffekter för rekreation 

– Barriäreffekter för naturvärden 

 

Tillgänglighet och framkomlighet 

 Räddningstjänstens framkomlighet ska förbättras 

 Framkomligheten för godstransporter ska generellt upprätthållas och vid utpekade platser 

 förbättras  

 Tillgängligheten för långväga personresor till och från färjor som angör Nynäshamns hamnar 

 ska förbättras 

 Negativ påverkan på det lokala trafiksystemet orsakad av trafik till och från hamnar ska 

 minimeras 

Indikatorer för åtgärders måluppfyllelse 

– Restider mellan utredningsområdets yttre gräns och hamnar 

– Restider mellan utpekade målpunkter  

                                                           
1 Mål kopplade till miljö- och hälsopåverkan för människor 

2 Mål kopplade till påverkan på utpekade Natur- och kulturvärden 
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5. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar  

5.1. Problembeskrivning 

Initiativet till åtgärdsvalsstudien kommer av de exploateringar som pågår eller planeras inom 

utredningsområdet. Stockholms Hamnar har påbörjat utbyggnaden av Norvik hamn vilket kommer att 

innebära tillkommande godstrafik samt att en betydande del av befintligt godstrafikflöde omfördelas 

från hamnen i centrala Nynäshamn till Norvik hamn. I samband med bygget av Norvik hamn byggs 

också ett industrispår från Nynäsbanan till Norvik Hamn. Spårets läge har fastställts i järnvägsplan 

och kommer att passera under väg 73 mellan Teknikervägen och Hammarhagsvägen. Det medför att 

dessa vägars koppling till väg 73 måste ses över. Förslag på ny koppling och väglinjedragning har tagits 

fram under järnvägsplaneprocessen. I övrigt finns planerade exploateringsområden inom 

utredningsområdet och dessa kan bidra med ny trafikalstring eller omfördelningar mellan olika 

trafikantgrupper. 

Förutom de nya behov som uppstår vid nyetablering av verksamheter och bostäder har även en rad 

brister och behov i befintlig infrastruktur kartlagts. 

5.1.1. Brister identifierade vid workshop 1 2017-05-22 

22 maj 2017 hölls en inledande workshop i Nynäshamn i syfte att peka ut kända brister längs den 

aktuella delen av väg 73.  

Under workshopen var deltagarna indelade i fyra olika grupper. Varje grupp fick peka ut kända brister 

på kartor. I Tabell 1 följer en sammanställning av samtliga brister identifierade av de olika grupperna. 

I Figur 9 följer en karta där brister är utpekade med respektive nummer. I kolumnen längst till höger 

anges hur många olika grupper, av de totalt fyra grupperna, som identifierats den aktuella bristen. 

Tabell 1. Brister identifierade vid workshop 1. 

Nr Plats Brist 
Antal 

grupper 

1 Trafikplats Älgviken 
Saknas gång- och cykelväg på broarna över väg 73 och järnvägen. 
Gång- och cykelväg slutar söder om bron. 

1 

2 Övergång från 1+1 till 2+2 körfält Otydlig övergång från 1+1 till 2+2 körfält. 1 

3 Kalvö koloniby Bullerstörning vid kolonibyn. 3 

4 Väg 73 förbi koloniby 
Smalt avgränsat vägutrymme med räcke på båda sidor. Ingen vägren 
och därmed ingen plats för t.ex. stillastående fordon.  

1 

5 Väg 73 Älgviken-Norvik Mittseparering saknas. 2 

5 Väg 73 Älgviken-Norvik Viltstängsel upphör/saknas. 3 

6 Kalvö industriområde Kollektivtrafik saknas till Kalvö industriområde. 3 

7 Teknikervägen 
Gång- och cykelbana längs Teknikervägen mot Kalvö industriområde 
och Kalvö koloniby saknas. 

2 

8 Väg 73 Älgviken-Norvik Viltpassager saknas. 1 

9 Korsning Teknikervägen 
Svårt att komma ut på väg 73 när Gotlandsbåten ankommit eller strax 
innan avgång. Kalvö är ett utvecklingsområde, potentiellt kan det blir 
mer trafik till/från Kalvö i framtiden.  

4 

9+10 
Korsningarna med Teknikervägen och 
Hammarhagsvägen 

Utryckningsväg för räddningstjänst. Svårt att komma ut på väg 73 från 
korsningarna. 

1 
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10 Korsning Hammarhagsvägen 
Svårt att komma ut på väg 73 när Gotlandsbåten ankommit eller strax 
innan avgång  

1 

10 Ny föreslagen infart till serviceväg 
Osäker vänstersväng och utfart för kommunens personal vid 
föreslagen serviceväg. 

2 

11 
Nytt läge för korsning med 
Hammarhagsvägen 

Potentiellt osäker korsning. Risk för dålig sikt vid föreslaget nytt 
korsningsläge. Om bro över järnväg vid Åkervägen breddas kan det 
bli mer trafik i korsningen.    

3 

12 Hammarhagsvägen 
Gång- och cykelbana längs Hammarhagsvägen/Åkervägen mellan 
väg 73 och Konsul Johnssons väg över jvg. saknas. 

1 

13 Grönområden norr om Norvik 
Identifierade ekologiska spridningssamband kan förstärkas. Väg 73 
blir barriär. 

1 

14 Bro över järnväg Åkervägen 
Bron över järnvägen har bara ett körfält. Vad händer under byggtiden 
för järnvägen? 

3 

15 Väg 73 Älgviken-Norvik Säkerställa haveriskydd i vattenskyddsområde. 1 

16 Alhagen och tvärs över väg 73 Grönt samband. Väg 73 är barriär för djurlivet 1 

17 Trafikplats Norvik 
Ingen påfartssträcka påfart norrut. Tung trafik i uppförsbacke får 
problem här. 

4 

18 Norvik industriområde Kollektivtrafik saknas till Norvik hamn och verksamhetsområde. 3 

19 Norviksvägen 
Ny GC-väg längs Norviksvägen ska korsa Norviksvägen vid infart till 
logistikpark och hamnen. Konfliktpunkt mellan oskyddade trafikanter 
och tung trafik. 

1 

20 
Korsning Väg 
73/Raffinaderivägen/Vaktberget-
Telegrafenområdet 

Hårt belastad korsning och svårt att ta sig ut på väg 73 samt korsa 
rakt över väg 73. Korsningsanspråk för oskyddade trafikanter. 
Omfattande bostadsutbyggnad syd/sydväst om korsning. 

3 

21 Korsning Väg 73/Mysingsvägen 
Utfart för färjetrafiken. Svårt att komma ut på väg 73 mot centrum. 
Låser även trafik mot norr trotts eget påfartskörfält 

3 

22 Väg 73 vid Sjötelegrafen Risk för utsläpp till vattenrecipienten från väg 73. 1 

23 Nynäsvägen Centralgatan-Hamngatan 
Cykelbana saknas och har endast gångbana. Ingår i ett regionalt 
cykelstråk. 

1 

24 Väg 73 vid Sjötelegrafen 
Gående genar över väg 73 mellan hamn och handel. Naturlig 
passage för gående saknas. 

2 

25 Korsning Väg 73/Telivägen 
Utfart från Sjötelegrafen köpcenter där är svårt för personbil att ta sig 
ut på väg 73. 

1 

26 Väg 73 Raffinaderivägen och söderut 
Utmaning att skapa stadsgata med mycket godstransporter och 
biltrafik. 

1 

27 Korsning Väg 73/Nynäsvägen Svårt för personbil att ta sig ut på väg 73. 1 

28 Korsning infart till Polen/Lettland 
För låg säkerhet för räddningstjänsten. Svårt för oskyddade trafikanter 
att använda korsningen. 

3 

28 Korsning infart till Polen/Lettland Smittrafik från färjorna ut på 73:an 1 

29 Väg 73 Telivägen-Järnvägsstationen 
Gång- och cykelbana längs väg 73 saknas i centrala Nynäshamn och 
cyklister har behov att korsa vägen på sträckan. Ingår i ett regionalt 
cykelstråk från Nynäsvägen.  

3 

30 Terminalbyggnad, entré från väg 73 
På/avstigning för buss används även av personbil. Övriga 
angöringsplatser för personbil är otillgängliga. Riskfylld passage för 
gående över väg 73. 

2 

31 Nynäshamns station/hamn 
Koppling för oskyddade trafikanter mellan pendeltågsstation och 
passagerarterminal i hamnen behöver förbättras 

3 

31 Infart till Gotlandsterminalen 
Köbildning till Gotlandsfärjan ut på väg 73. Framkomlighetsproblem 
för bussar och övrig trafik som inte ska till färjan. 

2 

32 Järnvägsstationen 
Signalreglerat övergångsställe vid stationen mot centrum har stor 
påverkan på trafiken sommartid 

1 
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Figur 9. Brister identifierade vid workshop 1 utmärkta på karta. 
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5.2. Befintliga förhållanden och utveckling – referensalternativ 

5.2.1. Utredningsområdet – Nollalternativet. 

Den aktuella delen av väg 73 är ca 6 km lång och sträcker sig från trafikplats Älgviken i norr till 

Nynäshamns hamn i söder. Utredningsområdet innefattar större delen av Nynäshamns tätort och 

innehåller såväl bostads-, handel- och rekreationsområdet som verksamhets-, industri- och 

hamnområdet.  

För att kunna utvärdera förslag på åtgärder kommer effekterna av åtgärder att jämföras med ett 

nollalternativ. Nollalternativet innebär att de förutsättningar som beskrivs i denna rapport, inklusive 

planerade exploateringar, gäller. Detta samtidigt som inga åtgärder i syfte att förbättra 

trafiksituationen på väg 73 utförs. 

5.2.2. Beskrivning av Nynäshamns kommun 

Nynäshamn är centralort i Nynäshamns kommun. Kommunen är belägen längst söderut på halvön 

Södertörn. Nynäshamns tätort är belägen på halvöns sydöstra del med direkt koppling till havet och 

Stockholms södra skärgård. Nynäshamn är en betydande hamnstad med passagerar- och godstrafik 

mot Gotland, Polen och Lettland. Här finns också en olje- och gashamn samt kryssningshamn. Stadens 

är också en viktig hamnstad för fritidsbåtsverksamhet med sitt läge i direkt anslutning till Stockholms 

södra skärgård. 

Kommunen hade i mars 2017 ca 28 000 invånare varav ca 14 500 bor i Nynäshamns tätort. Bland 

övriga tätorter i kommunen finns Ösmo, Sorunda och Segersäng. Enligt Statistiska centralbyråns 

definition är Nynäshamns kommun en del av storstadsregionen Stor-Stockholm. Till 2025 förväntas 

antalet invånare i kommunen uppgå till ca 30 500 enligt kommunens befolkningsprognos. 

Nynäshamns kommun är själva kommunens största arbetsgivare med ca 2 000 anställda. Totalt finns 

10 arbetsgivare med fler än 50 anställda. Störst bland privata arbetsgivare är Nynas AB med ca 275 

anställda inom raffinaderiverksamhet.  

Nynäshamns kommun är en utpräglad utpendlarkommun med cirka 7 300 dagliga utpendlare och 

cirka 1 500 dagliga inpendlare. 

5.2.3. Väginfrastruktur 

Väg 73 går på Södertörn mellan Stockholm och Nynäshamn. Vägen tar sin början vid 

Johanneshovsmotet vid Gullmarsplan och slutar vid järnvägsstationen och Gotlandsterminalen i 

centrala Nynäshamn, en sträcka på totalt 57 km. En bilresa längs väg 73 mellan Stockholm och 

Nynäshamns tar ca 35–40 minuter.  

Väg 73 utgör den huvudsakliga infarten till Nynäshamn. Från trafikplats Älgviken går Nynäsvägen 

parallellt med väg 73 och utgör en alternativ infart till norra delen av tätorten, se Figur 10. Eftersom 

Nynäshamn ligger långt ut på en halvö är antalet möjligheter att ta sig till kommunen landvägen 

begränsade till ett fåtal vägar. 
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Väghållare 

Väg 73 är en statlig väg. Utöver väg 73 ansluter ytterligare två statliga vägar till utredningsområdet 

från väster. Vid trafikplats Älgviken ansluter väg 528 och lite längre söderut ansluter väg 529 till den 

kommunala Nynäsvägen. Merparten av vägar och gator inom utredningsområdet är kommunala, se 

Figur 10. 

 Figur 10. Väghållare för vägar och gator i anslutning till utredningsområdet.  
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Trafikflöden  

Trafikverket utför regelbundet mätningar av trafikflöden i det statliga vägnätet. För statliga vägar 

inom och i anslutning till utredningsområdet utfördes trafikflödesmätningar senast 2015. 

Mätningarna redovisas som årsmedeldygnstrafik (ÅDT), alltså trafikflödet under ett genomsnittligt 

dygn under året. Även andelen tung trafik redovisas. Trafikflöden och andel tung trafik vid samtliga 

mätpunkter i anslutning till utredningsområdet kan ses i Figur 11.  

 

Figur 11. Svarta rutor visar trafikflöden på väg 73 och övriga statliga vägar i anslutning till utredningsområdet. 

Flödena avser årsmedeldygnstrafik (ÅDT) och är uppmätta 2015. Andel tung trafik inom parentes. Blåa rutor visar 

trafikflöden på Nynäsvägen uppmätta 2011 men uppräknade till 2015 års trafik med hjälp av Trafikverkets 

uppräkningstal för 2010–2030. Tungtrafikandel saknas för dessa mätningar.  
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Vägtyp och hastighetsgräns  

Väg 73 går inom utredningsområdet från att vara motorväg med hastighetsgräns 100 km/h norr om 

trafikplats Älgviken till att vara en mer stadsmässig trafikled med 40 km/h genom centrala 

Nynäshamn. I Figur 12 visas vägtyp och skyltad hastighet för hela den aktuella sträckan. 

 

Figur 12. Vägtyp och hastighetsgräns på aktuell del av väg 73. 
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Trafiksäkerhet & trafikolyckor 

För att översiktligt bedöma den trafiksäkerhetsmässiga standarden för en väg delar Trafikverket in 

vägar i olika trafiksäkerhetsklasser enligt skalan Mycket god -  God - Mindre God - Låg. För de delar 

av väg 73 inom utredningsområdet som är av vägtypen motorväg eller mötesfri väg, se Figur 12, 

bedöms trafiksäkerheten vara Mycket god. För den icke mötesfria delen bedöms trafiksäkerheten vara 

God. 

Ett uttag från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) för perioden april 2007 till april 

2017 visar att 37 olyckor inträffat på eller strax intill den aktuella delen av väg 73. Av de 37 olyckorna 

var 3 stycken utan personskada och dessa tas inte med i sammanställningen i Tabell 2. Under perioden 

har antalet olyckor per år varierat mellan 1 och 7 stycken. Var olyckor har skett, typ av olycka samt 

olyckans svårighetsgrad kan utläsas i Figur 13. 

Av de 34 personskadeolyckorna fördelar sig skadegraderna enligt följande: 3 dödsolyckor, 3 allvarliga 

olyckor, 3 måttliga olyckor, och 25 lindriga olyckor. 

Den vanligaste olyckstypen längs sträckan har varit singelolyckor, 13 stycken och därefter 

mötesolyckor 8 st. Endast 3 av olyckorna har skett i korsning, 1 på gångbana och 30 stycken av 

olyckorna har skett på vägsträcka. 

I höjd med Kalvö koloniby, strax söder om gränsen mellan mötesfri och vanlig väg har tre 

mötesolyckor mellan fordon skett på i stort sett samma plats. Utöver dessa bedöms det inte finnas 

något tydligt olycksmönster. 

Tabell 2. Konflikttabell från STRADA för aktuell sträcka 2007–2017. Siffrorna inom parentes visar antalet 

(Dödsolyckor, Dödsolyckor (ej officiell statistik), Allvarliga olyckor, Måttliga olyckor, Lindriga olyckor) 

Konflikttabell (baseras på de två primära trafikelementen)

Trafikantkategori/ I 

konflikt med Singel Djur Fotgängare Personbil

Fotgängare 2 (0, 0, 0, 2, 0)

Cykel 1 (0, 0, 0, 0, 1)

Moped 1 (0, 0, 0, 0, 1)

Personbil 12 (0, 0, 0, 1, 11) 3 (0, 0, 1, 0, 2) 1 (0, 0, 1, 0, 0) 9 (0, 0, 1, 0, 8)

Lastbil 1 (0, 0, 0, 0, 1) 1 (1, 0, 0, 0, 0) 3 (2, 0, 0, 0, 1)

 

Trafiksäkerhetssituationen inom utredningsområdet finns mer utförligt beskriven i PM 

Trafiksäkerhetsanalys i bilaga 2.  
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Figur 13. Olyckor på den aktuella delen av väg 73 mellan 2007 och 2017. I kartan kan olycksplats, olyckstyp och 

olyckans svårighetsgrad utläsas. 
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5.2.4. Gång och cykel 

I Nynäshamns tätort finns ett utbrett nät av gång- och cykelbanor separerade från biltrafiken. I Figur 

15 ses till vänster en översiktskarta över de separerade gång- och cykelbanor som finns redovisade i 

Nationell vägdatabas (NVDB). Som kan ses i kartan är det separerade gång- och cykelnätet inte helt 

sammanhängande och i många möjliga gång- och cykelstråk saknas vissa länkar. Där separerade gång- 

och cykelvägar saknas är cyklister hänvisade till blandtrafik.  

I Nynäshamns kommuns cykelkarta visas utöver gång- och cykelbanor även länkar för cykling i 

blandtrafik och på så sätt bildas sammanhänga stråk, se till höger i Figur 15.  

Den aktuella delen av väg 73 är huvudsakligen utformat som ett rent transportrum för motortrafik där 

oskyddade trafikanter ej bör vistas. Från korsningen med Raffinaderivägen och söderut blir dock 

trafikmiljön mer och mer stadsmässigt. Vid Raffinaderivägen börjar ett cykelstråk som följer väg 73 in 

mot Nynäshamns centrum. Stråket är dock inte sammanhängande, mellan Nynäsvägen och 

Nynäshamns station är cyklister hänvisade till blandtrafik. Längs väg 73 finns på denna sträcka endast 

trottoar. 

Längs väg 73 finns inom utredningsområdet ett antal passager för gående och cyklister. I höjd med 

Hammarhagens industriområde finns idag en port som förbinder Kalvö industriområde öster om väg 

73 med resten av Nynäshamns tätort. När det nya industrispåret byggs kommer porten ersättas av bro 

över väg 73 och järnvägen. I höjd med Alhagens våtmark finns bro över väg 73 som förbinder 

bostadsområden väster om vägen med frilufts- och rekreationsområden på östra sidan. Strax söder om 

trafikplats Norvik finns en port under väg 73 som erbjuder en planskild gång- och cykelanslutning till 

arbetsplatser inom raffinaderiområdet. Till denna port kommer även planerad gång- och cykelväg ut 

till den nya hamnen längs Norviksvägen att anslutas. Vid korsningen med Raffinaderivägen finns en 

signalreglerad passage som även den kopplar mot raffinaderiområdet.  

Mer centralt i Nynäshamn finns en port under väg 73 i höjd med Nynäsvägen. Söder om denna finns 

endast obevakade övergångsställen i plan. Det gör att det i nuläget inte finns några gena planskilda 

kopplingar för oskyddade trafikanter mellan Nynäshamns tätort väster om väg 73 och 

passagerarterminalen i hamnen öster om vägen. 

Genom Nynäshamns tätort går ett regionalt cykelstråk utpekat i Regional cykelplan för Stockholms 

län 2014-2030. Stråket går mellan Stockholm och Nynäshamn. Mellan Nynäsvägen och Nynäshamns 

station går stråket längs med väg 73, en sträcka där det saknas separat cykelbana. I den regionala 

cykelplanen anges ett antal principer för hur nybyggda eller upprustade delar av regionala cykelstråk 

bör utformas. Cykelplanens rekommendationer vad gäller bredd på cykelbanor kan ses i Figur 14. 

Utöver breddmått finns även riktlinjer för bland annat belysning, beläggning och utformning av 

passager. 

 

Figur 14. Rekommenderad minsta bredd för regionala cykelstråk i Stockholms län.  
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Figur 15. Till vänster: Översikt över separerade gång- och cykelbanor i Nynäshamn enligt NVDB.  

Till höger: Urklipp ur Nynäshamns kommuns cykelkarta över området kring väg 73 i centrala Nynäshamn. 

Heldragna blå linjer är separerade gång- och cykelbanor och streckad blå linje visar länkar för cykling i 

blandtrafik. Röd linje visar regionalt cykelstråk. 
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5.2.5. Kollektivtrafik (utbud och resande för buss, tåg och båt) 

Tåg 

Nynäsbanan trafikeras av Stockholms Lokaltrafiks pendeltågslinje J35 Nynäshamn-Stockholm-Bålsta. 

I Nynäshamns tätort finns tre pendeltågsstationer; Nynäsgårds station, Gröndalsvikens station och 

Nynäshamns station. Nynäshamns station är ändstation för både pendeltågslinjen och Nynäsbanan. 

Pendeltågen trafikerar Nynäshamn med halvtimmestrafik dagtid alla dagar i veckan. Tidig morgon och 

sen kväll körs ett tåg i timmen. Mellan Nynäshamn och Stockholms central stannar tågen vid 16 olika 

stationer. Restider mellan Nynäshamn och ett urval av stationerna längs linjen kan ses i Tabell 3.  

Tabell 3. Restider med pendeltåg från Nynäshamn till ett urval av stationerna längs linjen.  

Station Restid från Nynäshamn 

Ösmo 0:11 

Västerhaninge 0:28 

Älvsjö 0:57 

Stockholm C 1:07 

Bålsta 1:47 

  

Båt 

Från Nynäshamn utgår Waxholmsbolagets färja för persontrafik nummer 22 mot Nåttarö och Ålö. 

Lågsäsong trafikeras linjen med 1–3 turer per dag och riktning onsdag-söndag. Under 

sommarsäsongen 2017 (19 juni - 20 augusti) trafikeras linjen 5 gånger per dag och riktning alla dagar i 

veckan. 

Under sommarsäsongen trafikeras Nynäshamns hamn även av den så kallade Nord/Sydlinjen vilken 

trafikerar Stockholms skärgård från Arholma i norr till Nynäshamn i söder med en tur per dag och 

riktning.  
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Buss 

Inom utredningsområdet trafikerar buss i SL:s linjetrafik endast väg 73 på sträckan mellan 

Nynäshamns station och Nynäsvägen längs i söder, se linjekarta i Figur 16. Ett antal linjer kör dock 

genom Nynäshamns tätort via Nynäsvägen för att sedan åter ansluta till väg 73 i trafikplats Älgviken, 

alltså vid utredningsområdets norra gräns. Inom utredningsområdet finns därmed inga hållplatser 

längs väg 73. Öster om väg 73 inom utredningsområdet förekommer idag ingen linjetrafik. En 

förteckning över de busslinjer som SL har som trafikerar någon del av väg 73 inom utredningsområdet 

kan ses i Tabell 4. 

Utöver SL:s busslinjer trafikeras väg 73 även av Flygbussarna som trafikerar mellan Stockholm city 

och Gotlandsterminalen i Nynäshamn. Flygbussarna kör turer anpassade till Destination Gotlands 

samtliga avgångar och ankomster och resan in till Stockholm tar ca 60 minuter. Flygbussarna 

trafikerar hela den aktuella delen av väg 73. Mellan Nynäshamn och Stockholm City görs endast 

uppehåll vid Gullmarsplan. Gotlandsterminalen angörs vid särskild bussficka längs med väg 73 i direkt 

anslutning till terminalbyggnaden. 

 

Figur 16. Urklipp ur SL:s linjekarta för busstrafik i Nynäshamns tätort. 
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Tabell 4. SL busslinjer som trafikerar någon del av väg 73 inom utredningsområdet. 

Linjer som trafikerar väg 73 
längst i söder 

Linjesträckning Turtäthet 

848 
Nynäshamn stn - Västerhaninge 
via Grödby  

Ca 1 dubbeltur/timme 

852 Nynäshamns stn - Torö Ca 10 dubbelturer/vardag 

854 
Nynäshamns stadstrafik 
Sandhamn-Nickstahöjden 

Halvtimmestrafik alla dagar 

Linjer som även trafikerar väg 
73 norr om Älgviken. 

Linjesträckning Turtäthet 

783 
Nynäshamns stn – Södertälje 
centrum via Ösmo  

Ca 1 dubbeltur/timme 

(847) Västerhaninge – Ösmo (Nynäshamn) Endast enstaka tur till Nynäshamn 

858 
Nynäshamn – Grödby 
via Ösmo 

Ca 1 dubbeltur/timme 

861 
Nynäshamn – Gullmarsplan 
Snabbuss Nynäshamn-Stockholm på 
50 minuter 

Kvartstrafik mot Sthlm på morgon 
och mot Nynäshamn på eftermiddag 

(898) 
Nynäshamn – Västerhaninge 
Nattbuss 

1 tur/helgnatt 

 

5.2.6. Riksintressen kommunikation 

Inom utredningsområdet finns ett antal riksintressen för kommunikationer. Dessa presenteras nedan 

samt i Figur 17. Norvik hamn är ännu inte utpekat som intresse för kommunikationer men enligt 

Länsstyrelsen i Stockholms län pågår prövning om huruvida Stockholm Norvik hamn ska bli ett 

riksintresse när den står färdig 

Väg 

Väg 73 - Väg 73 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild 

regional betydelse. Vägen utgör en anslutning till en utpekad hamn av riksintresse. 

Järnväg  

Nynäsbanan med tillhörande stationer - Banan är av interregional betydelse. Banan går ned till 

Gotlandsfärjornas terminal i Nynäshamn. 

Hamn 

Nynäshamns hamn – Allmän hamn, del i TEN-T (Trans-European Transport Network). 

Sjöfart 

Farled in till Nynäshamns hamn – Allmän farled, del i TEN-T (Trans-European Transport 

Network). 
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Figur 17. Utpekade riksintressen för kommunikationer.  

5.2.7. Stockholms Hamn Nynäshamn – Befintlig verksamhet 

Nynäshamns hamn är en gods- och passagerarhamn som drivs av Stockholms Hamn AB. Stockholms 

Hamn AB är ett kommunalägt bolag som ägs helt och hållet av Stockholms Stad. Hamnen är belägen i 

centrala Nynäshamn i södra delen av utredningsområdet i direkt anslutning till väg 73. Hamnen har 

tre kajlägen för gods- och passagerartrafik till fasta destinationer samt en förtöjningsplats för 

kryssningsfartyg, se Figur 18. Oljehamnen norr om befintlig gods- och passagerarhamn drivs av Nynas 

AB, se mer i avsnitt 5.2.9. 

Kajläge 1 – Gotland, Visby 

Nynäshamn är en av två fastlandshamnar varifrån Destination Gotland trafikerar Visby året runt. 

Gods- och passagerartrafik körs med 2–8 turer per dag beroende på säsong. Huvudsakligen används 

passagerarfärjor med kapacitet för 1 500 passagerare och 500 personbilar motsvarande 1 650 

lastmeter för godstransporter. Under högsäsong kompletteras trafiken med mindre snabbgående 

fartyg med kapacitet för ca 700 passagerare och ca 145 bilar. De mindre fartygen transporterar inte 

lastbilar. 
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Såväl personbilar som tung trafik når Gotlandsfärjan via väg 73 och korsningen med Fiskargränd vid 

väghållargränsen i söder. Utfart från färjeläget sker via Skyttens Hälls väg som löper parallellt med väg 

73. Trafiken från Gotlandsfärjan leds ut på väg 73 via korsningen med Mysingsvägen ca 1 km norr 

Gotlandsterminalen. Passagerare utan bil når färjan vid terminalbyggnaden. Gående som rör sig 

mellan terminalbyggnaden och järnvägsstationen behöver gå längs med väg 73 och korsa infarten för 

fordon via övergångsställe i plan. Gående mellan färjan och Nynäshamns tätort behöver korsa väg 73. 

Övergångsställe finns idag strax norr om terminalbyggnaden. Detta leder till att gående mot centrum 

får en omväg om de ska gå via övergångsstället. 

Kajläge 2 – Polen, Gdansk 

Från ett kajläge strax norr om Gotlandskajen trafikerar Polferries Gdansk i Polen. Gods- och 

passagerartrafik körs med 3–4 turer per vecka. Linjen trafikeras i april 2017 med fartyg med kapacitet 

för 1 000 passagerare och 1 490 lastmeter motsvarande ca 310 bilar och 50 lastbilar enligt Polferries. 

Såväl personbilar som tung trafik når Polenfärjan via väg 73 och korsningen ca 200 meter söder om 

Nynäsvägen. Från Skyttens Hälls väg finns dock separata infarter för personbilar respektive tung 

trafik. Trafik från Polenfärjan leds ut på väg 73 via Skyttens Hälls väg och korsningen med 

Mysingsvägen. Passagerare utan bil når färjan vi terminalbyggnad. 

Kajläge 3 – Lettland, Ventspils samt Polen, Gdynia 

Från kajläge 3 trafikerar Stena Line Ventspils i Lettland samt Gdynia i Polen. Till Ventspils körs gods- 

och passagerartrafik med ca 12 turer per vecka och riktning. I dagsläget används färjor med kapacitet 

för ca 800 personer och ca 2 250 lastmeter för gods eller personbilar. Linjen Nynäshamn-Gdynia 

startades i oktober 2017 och körs huvudsakligen gods med 3 turer per vecka och riktning 

Såväl personbilar som tung trafik når Lettlandfärjan via väg 73 och korsningen ca 200 meter söder om 

Nynäsvägen.  Infart till färjeläget för samtliga fordon sker från Skyttes Hälls väg norr om kajläget. 

Trafik från Stena Lines färjor leds ut på väg 73 via Skyttens Hälls väg och korsningen med 

Mysingsvägen. Passagerare utan bil når färjan vi terminalbyggnad.  

Stena Lines linjer är enligt Stockholms Hamnar mer inriktade på godstrafik än Destination Gotlands 

och Polferries linjer. Stockholms Hamnar arbetar därför utifrån hypotesen att Stena Lines verksamhet 

kan flyttas till Norvik hamn när denna står klar. 

Kaj för kryssningsfartyg 

Norr om kajlägena för gods- och passagerartrafik finns även en kryssningsterminal med möjlighet att 

ta emot de allra största internationella kryssningsfartygen. Det är dock bara en liten del av de 

kryssningsfartyg som anlöper Stockholms Hamnar som kommer till Nynäshamns. Enligt Stockholms 

Hamnar väntas totalt 23 kryssningsanlöp till Nynäshamn under säsongen 2017. Flertalet anlöp görs 

dock med mycket stora fartyg med kapacitet för över 3 500 passagerare. 

Av de kryssningsturister som går i land i Nynäshamn körs de flesta med buss in till Stockholm. Vid 

anlöp av de allra största fartygen kan det behövas upp emot 80–100 bussar för att transportera alla 

passagerare. Trafik från kryssningsterminalen når väg 73 via korsningen med Mysingsvägen precis 

som övrig trafik från hamnområdet. En mindre del av kryssningspassagerarna väljer att ta sig från 

terminalen till fots, antingen för att spendera dagen i Nynäshamn eller för att ta sig in till Stockholm 

själva via pendeltåget. Gående leds idag via trottoar längs Skyttens Hälls väg fram till korsningen 200 

meter söder om Nynäsvägen där de leds ut på trottoaren längs väg 73. 
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Figur 18. Översikt över Stockholms Hamnars befintliga hamn i Nynäshamn. 

5.2.8. Utbyggnad Stockholm Norvik hamn 

Stockholm Hamn AB inledde under 2016 arbetet med att bygga en helt ny hamn på Norviksudden norr 

om Nynäshamns tätort. Den nya hamnen kommer att ha direkt koppling till väg 73 via Norviksvägen 

och trafikplats Norvik. Arbetet med att ta fram detaljplan för den nya hamnen inleddes 2006 och 

detaljplanen vann laga kraft 2011. I detaljplanen för Stockholm Norvik hamn ingår även större 

verksamhetsområden längs Norviksvägen samt ett nytt industrispår för järnvägskoppling mellan 

Nynäsbanan och den nya hamnen, se Figur 19.  
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Figur 19. Illustrationsplan, detaljplan Norvik hamn och verksamhetsområde.  

Stockholms Norvik Hamn byggs för att ersätta befintlig containerterminal i Frihamnen i Stockholm 

samt för att kunna ta emot ökade godsflöden. Den nya hamnen ska hantera godsflöden till och från 

Stockholm- och Mälardalsregionerna. Enligt Stockholms Hamn AB förväntas dessa godsflöden i 

framtiden i större utsträckning gå via Östersjön i takt med samlastning av gods till och från länderna 

kring Östersjön ökar samtidigt som handeln mellan Sverige och övriga östersjöländer ökar. 

Den nya hamnen kommer att bestå av en del för containertrafik och en del för rullande gods, så kallad 

roro-trafik. Den nya containerhamnen ersätter helt den containerhantering som idag sker i Frihamnen 

i Stockholm. Vad gäller den roro-trafik som idag trafikerar Nynäshamns hamn arbetar Stockholms 

Hamn AB i nuläget utifrån hypotesen att ett av rederierna flyttas till den nya hamnen vid Norvik 

medan trafiken till Polen och Gotland blir kvar inne i Nynäshamn. Detta på grund av att den nya 

hamnen främst är tänkt för gods och inte för gående passagerare.  



44 (79) 

 

 

Vid fullt utbyggd hamn beräknas 500 containerfartyg och 1 900 roro-fartyg anlöpa per år. Totalt 

bedöms 1 200 lastbilar/dag (båda riktningarna räknade) och 6 tåg/dag och riktning angöra hamnen. 

Dessa flöden relaterar endast till hamngods. 

Nytt industrispår – Järnvägsplan 

I samband med utbyggnaden av Stockholm Norvik hamn avser Stockholms Hamn AB även att anlägga 

ett industrispår mellan den nya hamnen och den befintliga Nynäsbanan i syfte att kunna transportera 

gods till och från hamnen på järnväg. Planering av det nya industrispåret har skett enligt lag om 

byggande av järnväg och en järnvägsplan har därför tagits fram parallellt med detaljplanearbetet. 

Industrispåret i detaljplanen överensstämmer helt med järnvägsplanens spårsträckning.  

Enligt järnvägsplan fastställd i juli 2016 ska det nya industrispåret vika av från Nynäsbanan i norra 

utkanten av Nynäshamns tätort. Norr om Hammarhagens industriområde korsar spåret väg 73 under 

en ny vägbro, se Figur 20. Öster om väg 73 går spåret in i en bergtunnel och följer sedan Alhagens 

våtmark bort mot Norvik. Befintlig gång- och cykelport under väg 73 i höjd med Hammarhagens 

industriområde ersätts av en gång- och cykelbro över både väg 73 och järnvägen. 

 

Figur 20. Illustration från järnvägsplan över det nya industrispårets dragning under väg 73 i höjd med 

Hammarhagens industriområde.  

Nynäsbanan söder om Jordbro används idag endast för pendeltågstrafik. Enligt detaljplanen finns 

möjlighet att nyttja Nynäsbanan för godstransporter under lågtrafik. Sedan detaljplanen togs fram har 

kapaciteten på Nynäsbanan byggts ut genom att dubbelspår byggts mellan Västerhaninge och 

Hemfosa. Vilka möjligheter som i framtiden kommer att finnas för att köra gods på Nynäsbanan beror 

i hög grad på i vilken omfattning banan kommer att trafikeras av pendeltåg. Oavsett blir konsekvensen 

att den trafik som eventuellt inte får plats på järnvägen, gods- eller persontrafik, istället kommer att 

köras på väg via väg 73. Därmed påverkar järnvägens kapacitet även framtida trafikflöden på väg 73.  
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Nytt logistik- och verksamhetsområde vid Norviks hamn 

Inom ramen för detaljplanen för Stockholm Norvik hamn utvecklar NCC Norviks Logistik- och 

företagspark. Norr om Norviksvägen ska ett större sammanhängande verksamhetsområde med 

inriktning mot industri och lager etableras, se Figur 19. Den omedelbara närheten till hamnen gör 

området lämpligt för etablering av olika typer av logistikföretag men även service- och 

supportverksamheter för hamnen. Möjlighet att ansluta fastigheter till det nya industrispåret via egna 

stickspår kommer att finnas.  

Vid trafikplats Norvik medger detaljplanen ytterligare två mindre verksamhetsområden, ett på var sida 

om Norviksvägen, se Figur 19. Väster om Norviksvägen anges användningen till industri och lager. 

Öster om vägen anges användningen till småindustri, kontor och bilservice. Drivmedelsstation kan 

vara en lämplig verksamhet öster om Norviksvägen. 

Norviks Logistik- och företagspark kommer enligt NCC inte att vara fullt utbyggd när den nya hamnen 

öppnar 2020 utan verksamheter kommer att etableras succesivt utifrån marknadens efterfrågan på 

tomtmark.   

Trafikalstring från verksamheter inom detaljplan för ny hamn 

I arbetet med detaljplanen för Stockholm Norvik hamn togs en Trafikprognos Norvik fram 2006, se 

Tabell 5. Prognoser inkluderar trafik till och samtliga verksamheter föreslagna i detaljplanen. 

Prognosen inkluderar även trafik till den LNG-terminal som idag finns söder om läget för den nya 

hamnen. 2006 var LNG-terminalen planeringsstadiet. Prognosåret är satt till 2020 och förutsätter att 

alla verksamheter är fullt utbyggda. 

Tabell 5. Trafikflöden på Norviksvägen 2020 enligt trafikprognos för detaljplan för Stockholm Norvik hamn. 

Delområde 
Bilrörelser/dygn  

(båda riktningar) 
Varav lastbil 

Hamnverksamhet inkl. 
LNG-terminal 

1 724 76 % 

Verksamhetsområden 4 280 14 % 

Total trafik Norviksvägen 

vid trafikplats Norvik 
6 004 32 % 

 

I arbetet med detaljplanen utreddes även hur trafik från ny hamn och nya verksamhetsområden 

kommer att påverka det övergripande vägnätet. Utredningen Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn 

med verksamhetsområde - Trafikutredning, övergripande vägnät togs fram 2008 efter att 

Länsstyrelsen i sitt yttrande över detaljplanen menat att möjliga konsekvenser i det övergripande 

vägnätet inte beskrivits tillräckligt. Enligt utredningen bedöms tillkommande trafik från Norvik inte ge 

upphov till några kapacitetsproblem på väg 73. I trafikplats Norvik bedöms belastningen under en 

maxtimme på förmiddagen komma upp i 0,77 vilket motsvarade mindre god standard enligt då 

gällande Vägar och Gators Utformning (VGU). I utredningen görs dock bedömningen att situationen i 

trafikplatsen blir godtagbar. 
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5.2.9. Industrier med betydande trafikalstring 

Nynas AB 

Nynas AB:s raffinaderi är Nynäshamns kommuns största privata arbetsgivare med ca 300 anställda. 

Raffinaderiet producerar nafteniska specialoljor och bitumen. Råolja levereras till raffinaderiets egen 

hamn via tankfartyg. Oljehamnen är belägen mellan Nynäshamns befintliga hamn och framtida Norvik 

hamn. Färdiga produkter lämnar raffinaderiet via fartyg eller lastbil. Lastbilar når raffinaderiet via 

Raffinaderivägen som i sin tur ansluter väg 73 ca 700 meter söder om trafikplats Norvik i östra 

utkanten av Nynäshamns tätort. Eftersom bitumen huvudsakligen används som bindemedel till asfalt 

är en stor del av lastbilstrafiken från raffinaderiet koncentrerat till asfalteringssäsongen, alltså 

sommarhalvåret.  

Nynas har vid raffinaderiet sin egen deltidsbrandkår. Deltidsbrandmännen arbetar dock generellt på 

andra arbetsplatser i Nynäshamn samt har jour i hemmet och tar sig vid larm till raffinaderiet i egen 

bil. Nynas AB har därför särskilt belyst att framkomligheten för personbil till raffinaderiet behöver 

vara god. 

AGA LNG-terminal 

Terminal för omlastning av flytande naturgas (LNG) från fartyg till lastbil. Lastbilar når terminalen via 

Norviksvägen och ansluter därmed väg 73 vid trafikplats Norvik. 

Kraftvärmeverk 

I anslutning till raffinaderiet finns ett kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme. Verket eldas 

huvudsakligen med träflis som transporteras till verket med lastbil via Norviksvägen och väg 73.  

5.3. Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet  

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional 

tillgänglighet. Det görs i samarbete med berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna. Detta 

vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät och utgör ett uppdaterat och samlat 

planeringsunderlag för: 

 vilka vägar där det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på 

 prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen, och 

 hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i avvägningar mellan olika 

 intressen. 

Hela väg 73 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet och är utpekad som en regionalt viktig väg. I 

det funktionellt prioriterade vägnätet finns även särskilda funktioner utpekade för olika vägar. För 

vägen 73 är följande funktioner utpekade: 

 Godstransporter 

 Långväga persontransporter med bil 

 Dagliga persontransporter med bil 

 Kollektivtrafik med buss 
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5.4. Natur och Miljö  

5.4.1. Utpekade natur- och kulturvärden, riksintressen och övriga värden 

I och i direkt anslutning till utredningsområdet finns ett antal riksintressen gällande natur och kultur, 

se Figur 21. I norra delen av utredningsområdet finns vattenskyddsområden med syfte att skydda 

grundvattenförekomsten vid Berga vattenverk som fungerar som reservvattentäkt åt Nynäshamns 

kommun. Gällande vattenskyddsområde sträcker sig längs med väg 73 från Hammarhagen och norrut. 

Det pågår dock ett arbeta med att utöka vattenskyddsområdet till att gälla ett större område, se Figur 

21. Nynäshamns kommun planerar sedan en tid utifrån de föreslagna nya gränserna för 

vattenskyddsområden. 

Väster om utredningsområdet finns Käringboda naturreservat som också är utpekat Natura 2000-

område. Sydligaste delen av utredningsområdet tangerar även Stockholm skärgård; yttre delen som 

är utpekat riksintresse för friluftsliv. Hela utredningsområdet ingår även i Kustområdena och 

skärgården i Stockholms län som är utpekar riksintresse för det rörliga friluftslivet. 

I övrigt finns kring utredningsområdet ett mindre område med skogligt biotopskydd, ett antal området 

med utpekade nyckelbiotoper, enstaka utpekade värdefulla ängs- och hagmarker samt ett mindre 

område berört av naturvårdsavtal. Inga utpekade naturvärden finns dock i direkt anslutning till väg 73. 

I arbetet med åtgärdsvalsstudien har det framkommit att det kan finnas behov av förbättringar av 

vattenskydd och hanteringen av vägdagvatten längs den aktuella delen av väg 73. För att ta reda på 

exakt hur dessa behov ser ut krävs dock en fördjupande studie. Därmed har det inom ramen för denna 

åtgärdsvalsstudie inte tagits fram några åtgärder specifikt inriktade på att förbättra vattenskyddet. I de 

fall föreslagna åtgärder kräver vägplan kommer dock vattenskyddet att behöva ses över och 

uppdateras utifrån nuvarande regelverk. 
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Figur 21. Utpekade riksintressen för natur och kultur samt övriga utpekade naturvärden i anslutning till 

utredningsområdet.  
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5.4.2. Grönstrukturplan för Nynäshamns stad  

Nynäshamns kommun arbetar under 2017 med att färdigställa en Grönstrukturplan för Nynäshamns 

stad med syfte att beskriva kommunens viljeriktning för utveckling av grönstrukturen i och omkring 

staden de kommande 15 åren. Planområdet för Grönstrukturplanen är det samma som för den 

fördjupade översiktsplanen för Nynäshamn, därmed ryms hela åtgärdsvalsstudiens utredningsområde 

inom planområdet. Grönstrukturplanen behandlar ekologiska, kulturella och sociala värden hos 

grönstrukturen. 

I Grönstrukturplanen pekas stora områden kring väg 73 mellan Teknikervägen och Raffinaderivägen 

ut som värdefulla grönområden. Området Alhagen pekas särskilt ut som Mycket värdefullt och bör 

därmed bevaras i sin helhet.  Alhagen är ett stadsnära skogs- och våtmarksområde mellan Kalvö och 

Norviks industriområden. Från tätorten är området mycket lättillgängligt via två planskilda gång- och 

cykelpassager tvärs väg 73 norr och söder om Hammarhagens industriområde. Våtmarken är en del i 

kommunens system för rening av avloppsvatten. Mellan dammarna och i skogarna runt omkring finns 

många anlagda gångvägar och stigar och området anges vara mycket populärt bland kommunens 

invånare. 

Skogsområdena kring väg 73 mellan Alhagen och Raffinaderivägen pekas i Grönstrukturplanen ut som 

värdefulla närnaturområden och påverkan på dessa ska enligt planen undvikas så långt som möjligt. 

Söder om väg 73 i höjd med trafikplats Norvik finns ett område med utpekat högt ekologiskt värde, se 

Figur 22. 

Enligt Grönstrukturplanen utgör väg 73 idag en barriär för ekologiska spridningsvägar. I planen 

utrycker dock kommunen en vilja att förstärka ekologiska spridningsvägar tvärs väg 73. 
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Figur 22. Ekologiska värden och spridningsvägar i Nynäshamns tätort. Illustration från kommunens 

Grönstrukturplan (granskningshandling 2017). 
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6. Alternativa lösningar  

6.1. Åtgärdsgenerering enligt fyrstegsprincipen  

Fyrstegsprincipen är en hushållningsprincip som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet 

ska prövas stegvis. Åtgärder ur de lägsta stegen är mest resurs- och kostnadseffektiva och ska därför 

prioriteras för att lösa identifierade problem. Först i sista hand ska om- eller nybyggnad av 

infrastruktur väljas. Traditionellt har planeringen av transportsystemet handlat om att bygga om eller 

bygga ny infrastruktur, men att bygga nytt är kostsamt och innebär i regel negativ påverkan på miljö 

samt förbrukning av naturresurser.  

 
Figur 23. Åtgärdsgenerering enligt fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket. 

Värt att notera är att en åtgärd i ett av stegen ofta kan ge effekter i flera andra steg. Att exempelvis 

bygga en cykelbana (steg 3 eller 4) kan sekundärt ge både effektivare utnyttjande av befintligt system 

(steg 2) och förändra val av transportsätt (steg 1). Nedanstående bild är en bra illustration av 

principens tillämpning – arbetet med transportsnål samhällsplanering och effektivisering av 

transportsystemet måste pågå kontinuerligt.  

Figur 26. Fyrstegsprincipen och samhällsutvecklingen. Källa: Trivector. 
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6.2. Studerade åtgärdspaket 

6.2.1. Åtgärdsgenerering vid workshop 

Merparten av de åtgärdsförslag som studerats inom ramen för åtgärdsvalsstudie. genererades vid 

workshop 2 som hölls i juni 2017. Vid workshopen hade deltagarna till uppgift att generera åtgärder 

som hanterar de brister som identifierats vid workshop 1. Workshopen resulterade i en bruttolista med 

ett stort antal förslag på åtgärder. Efter workshopen har arbetsgruppen kompletterat bruttolistan med 

ytterligare åtgärder. 

Utifrån bruttolistan har arbetsgruppen bedömt vilka åtgärder som anses kunna verka för att uppfylla 

det huvudsakliga syftet med åtgärdsvalsstudien och samtidigt vara genomförbara. Dessa åtgärder har 

tagits vidare för ytterligare bedömning, se avsnitt 6.3. De åtgärder från bruttolistan som av någon 

anledning valts bort under arbetets gång redovisas separat i avsnitt 6.4. Det bör belysas att det mycket 

väl kan finnas lämpliga åtgärder som av någon anledning inte kommit i arbetet med 

åtgärdsvalsstudien. Varje enskild aktör står givetvis fri att genomföra åtgärder även utanför 

åtgärdsvalsstudiens ram.   

6.2.2. Åtgärder och åtgärdspaket 

För att enklare kunna bedöma och jämföra olika åtgärder har åtgärderna delats in i olika åtgärdspaket. 

Inledningen baseras huvudsakligen på geografiskt läge för de brister som åtgärden avser att avhjälpa. 

Åtgärdspaketen presenteras som delavsnitt under avsnitt 6.3. Inom respektive åtgärdspaketpaket kan 

det finnas åtgärder inom alla steg i fyrstegsprincipen. I åtgärdstabellerna i avsnitt 6.3 är de olika 

stegen illustrerade med färger enligt Figur 24.  

Åtgärd i steg 1 eller 2 

Åtgärd i steg 3 

Åtgärd i steg 4 

Figur 24. Färg indikerar till vilket steg i fyrstegsprincipen som åtgärder kan härledas. 

I många fall kan enskilda åtgärder genomföras separat. I flera fall kan flera enskilda åtgärder inom ett 

paket kombineras för ytterligare effekt. Vissa åtgärder är beroende av andra åtgärder för att önskad 

effekt ska uppnås. I några fall kan flera åtgärder ses som olika lösningar på samma problem. I dessa 

fall finns variationer mellan åtgärderna vad gäller exempelvis tidshorisont och kostnadsbedömning. 

Åtgärder som då genomförs i ett tidigt stadium är inte motstridiga med åtgärder på längre sikt utan 

kan betraktas som trimningslösningar som upprätthåller önskad funktion fram tills det är aktuellt att 

genomföra större åtgärd. 

I flera fall kan åtgärder i de tidigare stegen genomföras relativt snart medan åtgärder i steg 4 oftast kan 

ses som möjliga att genomföra först på lång sikt. För varje åtgärd har en bedömning för när åtgärden 

kan vara aktuell att genomföra gjorts. I åtgärdstabellerna avsnitt 6.3 anges om respektive åtgärd är 

aktuell att genomföra på kort, medellång eller lång sikt: 

 Kort = 2018–2024 (Norvik beräknas öppna 2020) 

 Medel = 2024–2030 

 Lång = 2030–framåt (Trafikverkets långsiktiga planeringshorisont är år 2040) 

I tabellerna i avsnitt 6.3 anges även vilken eller vilka aktörer som bedöms vara ansvarig för vidare 

hantering av respektive åtgärd. I de fall flera aktörer står som ansvariga har den aktör som anses vara 

huvudansvarig skrivits först med fet stil. 
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6.2.3. Effekt- och kostnadsbedömning 

För varje åtgärdsförslag har någon form av samlad effektbedömning gjorts i enlighet med 

Trafikverkets riktlinjer. I tabellerna i avsnitt 6.3 återfinns sammanfattningar av genomförda 

effektbedömningar i form av bedömd samhällsekonomisk nytta för åtgärden. Fullständiga 

effektbedömningar kan ses i bilaga 3. 

I samband med att effekter bedömts har även kostnadsbedömningar gjorts för respektive åtgärd. Det 

bör understrykas att en kostnadsbedömning i detta tidiga skede endast ska ses som en grov indikering 

på kostnaden för att genomföra en viss åtgärd. För vissa åtgärder krävs ytterligare utredning eller 

precisering av åtgärden för att kunna bedöma kostnaden, i dessa fall ange Ej bedömd. 

Vad gäller åtgärdernas påverkan på trafiksäkerheten har en särskild bedömning gjorts i PM 

Trafiksäkerhetsanalys som kan ses i sin helhet i bilaga 2. Det bör belysas att PM:et togs fram vid en 

specifik tidpunkt i åtgärdsvalsstudieprocessen och fungerade då som ett underlag i arbetet med 

åtgärdsförslagen. PM:et har inte uppdaterats senare i processen information kan därför skilja sig mot 

vad som står i denna slutgiltiga rapport.  

6.2.4. Måluppfyllelse 

I det inledande arbetet med åtgärdsvalsstudien sattes ett antal åtgärdsvalsstudiespecifika mål upp, se 

avsnitt 4.3. För varje åtgärd har bedömningar gjorts om huruvida åtgärden bidrar till att uppfylla de 

uppsatta målen. Målen är indelade i sex olika målkategorier och för varje målkategori finns indikatorer 

för att bedöma grad av måluppfyllelse för en åtgärd. Varje åtgärd har stämts av mot respektive 

målkategori. I tabellerna i avsnitt 6.3 illustreras måluppfyllelsebedömningen i form av 

färgmarkeringar enligt bedömningsskalan i Figur 25. 

Uppfyller målet 

Tveksamt om målet uppfylls 

Ingen påverkan på målet 

Går emot målet 

Figur 25. Bedömningsskala för måluppfyllelse. 

I tabellerna i avsnitt 6.3 förkortas målkategorierna enligt nedan: 

GC = Gång & Cykel Koll = Kollektivtrafik* TS = Trafiksäkerhet 

M & H = Miljö & Hälsa N & K = Natur & Kultur T & F = Tillgänglighet & Framkomlighet 

*Avser kollektivtrafik som finns idag. Eventuella framtida nya busslinjer ingår ej i bedömning. 

Måluppfyllelsebedömningen har utförts av arbetsgruppen med stöd av resultatet från övning under 

workshop 3. 
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6.3. Studerade åtgärder - potentiella effekter, konsekvenser och måluppfyllelse 

6.3.1. Åtgärder utmärkta på kartor 

 

Figur 26. Åtgärder i norra delen av utredningsområdet. 
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Figur 27. Åtgärder i mellersta delen av utredningsområdet. 
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Figur 28. Åtgärder i södra delen av utredningsområdet. 

 

6.3.2. Fristående steg 1- och 2-åtgärder 

 

1. Öppna gater till Gotlandsterminalen tidigare/öppna fler gater 

Ansvarig Sthlm hamn, Destination Gotland Kostnad Ej bedömd Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden syftar till att minimera negativ påverkan från biltrafik till Gotlandsfärjan och så att dessa 
fordon inte köar ut på väg 73. Åtgärdskostnad har inte uppskattats då åtgärden måste specificeras 
ytterligare. 

Bedömd effekt Åtgärden bedöms bidra till ökad effektivitet i hamnområdet och i sin tur resultera i mindre köer. 
Dessa effekter bidrar till en ökad ekonomisk hållbarhet. Genom minskade köer kan det bli minskat 
utsläpp och buller. Detta leder till bättre klimat samt bättre hälsa vilket är gynnsamt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Detta bidrar till både ekologisk och social hållbarhet då de gynnar 
folkhälsa och klimat.  

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 
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2. Anpassa tidtabell för färjor för minimerad trafikbelastning 

Ansvarig Sthlm hamn, rederierna Kostnad Ej bedömd Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden syftar till att minimera negativ påverkan från biltrafik som ska till någon bilfärja. Åtgärden 
måste preciseras ytterligare för att uppskatta kostnad. 

Bedömd effekt Åtgärden bidrar till att trafikbelastningen fördelas jämnare över dygnet vilket kan ge mindre köer. 
Samtidigt kan åtgärden innebära förändringar i näringslivets transporter samt tillkommande 
kostnader för förändringar i planering av körtider. Totalt sett bedöms åtgärden ge ett litet positivt 
bidrag till ekonomisk hållbarhet. Ekologisk och social hållbarhet bedöms öka genom bättre 
trafiksäkerhet och minskat utsläpp och buller.  

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

3. Tydliggör cykelbana över broarna vid trafikplats Älgviken 

Ansvarig Trafikverket Kostnad Ca 50 tkr Tid: Kort 

Beskrivning Förbättrad utmärkning via vägmärken och vägmarkering. 

Bedömd effekt Ekonomisk hållbarhet påverkas enbart marginellt men social och ekologisk hållbarhet påverkas 
positivt. Åtgärden ger positiva trafiksäkerhetseffekter för oskyddade trafikanter. Gång och cykel 
gynnas vilket bidrar positivt till hälsa och klimat. Den barriär som trafikplats Älgviken utgör minskar 
för oskyddade trafikanter. Tillsammans bidrar dessa effekter till en mer jämställd, säker och hållbar 
social utveckling i området. Åtgärden är billig men effekten av den bedöms liten. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

4. Gratis Wifi i hamnområdet 

Ansvarig Sthlm hamn Kostnad Ej bedömd Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att en trådlös internetanslutning erbjuds brukare av färjor, främst chaufförer. I 
dagsläget sker oordnat korsande av oskyddade trafikanter över väg 73 i Nynäshamn då personer vill 
använda wifi i köpcenterområdet Sjötelegrafen. 

Bedömd effekt Åtgärden bedöms ha positiva om än begränsande effekter för trafiksäkerheten men troligen är 
kostnaden för åtgärden relativt liten. Dock kanske de största effekterna fås för trygghet och 
bekvämlighet som är svåra att kvantifiera. Det är inom social hållbarhet som de största effekterna 
ges. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

5. Bilfritt resande med färja 

Ansvarig 
Trafikverket, Region Gotland, Destination 
Gotland, SLL, Flygbussarna,  

Kostnad Ej bedömd Tid: 
Åter-
komm-
ande 

Beskrivning Bilfritt resande med färja t.ex. genom rabatterade priser på biljett för buss/tåg+båt. Åtgärden syftar till 
att minimera negativ påverkan från biltrafik som ska till någon bilfärja och skapa bättre förutsättningar 
för ett mer hållbart resande 

Bedömd effekt Åtgärden främjar resande med kollektivtrafik vilket gynnar samhällsekonomiskt utsatta grupper i 
samhället som får större möjlighet att resa regionalt och mellan länder. Åtgärden kan potentiellt 
också skapa en förflyttning från resande med bil till kollektivtrafik i anslutning till en färjeresa. Detta är 
positivt för både social och ekologisk hållbarhet. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

6. Godsoptimering för minimerad trafikbelastning 

Ansvarig Sthlm hamn, Transportörer Kostnad Ej bedömd Tid: 
Åter-
komm-
ande 

Beskrivning Åtgärden syftar till att effektivisera godstransporter som leder till minskad belastning från dessa i 
trafiksystemet. Med åtgärden kan avses bättre logistisk planering men eventuellt även mindre 
trimningsåtgärder i infrastrukturen. 

Bedömd effekt Ekonomisk hållbarhet gynnas av att åtgärden kan bidra till reducering av godstransporter om 
transporterna görs på ett effektivare sätt. Detta är samhällsekonomiskt gynnsamt då den tunga 
trafiken minskar på vägarna och ger mer plats åt övriga trafikanter. Även ekologisk och social 
hållbarhet påverkas positivt. Alla grupper gynnas av åtgärden: bilister, cyklister, gångare och 
kollektivtrafik.  Åtgärden innebär även att klimatpåverkan från godstransportsektorn minskar. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 
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7. Anpassa parkeringsstrategi för att gynna hållbart resande 

Ansvarig Kommunen Kostnad Ca 200 tkr Tid: 
Kort-
Medel 

Beskrivning Åtgärden innebär att Nynäshamns kommun tar fram en strategi för hur kommunen ska arbeta med 
parkering i syfte att främja ett hållbart resande 

Bedömd effekt Åtgärden kan bidra till samhällsekonomiska vinster i form av reducerat bilanvändande vilket i sin tur 
leder till mindre utsläpp av växthusgaser. Minskat antal parkeringsplatser kan även innebära en 
överflyttning från bil till cykel, gång eller kollektivtrafik. Överflyttning till gång och cykel bidrar till bättre 
folkhälsa genom ökad fysisk aktivitet och lägre bullernivåer i området. Detta är positivt för den 
sociala och ekologiska hållbarheten. Att yta frigörs till andra ändamål är positivt för stadsutvecklingen 
vilken kan även främja den ekonomiska hållbarheten.   

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

8. Kapacitetsutnyttjande av järnväg för effektivare godstransporter 

Ansvarig Sthlm hamnar, Transportörer, Trafikverket Kostnad Ej bedömd Tid: 
Åter-
komm-
ande 

Beskrivning Avser att godstransporter i den mån det är möjligt utnyttjar Nynäsbanan. Åtgärden måste preciseras 
ytterligare för att uppskatta kostnad. 

Bedömd effekt Åtgärden kan bidra till en omfördelning av godstransporter från väg till järnväg. Detta är ekonomiskt 
gynnsamt då den tunga trafiken flyttas från vägarna och ger mer plats åt övriga trafikanter. Alla 
grupper gynnas av åtgärden: bilister, cyklister, gångare och kollektivtrafik. Åtgärden innebär även att 
klimatpåverkan från godstransportsektorn minskar till följd av överflyttning av godstransporter till ett 
mer hållbart och mindre utsläppsintensivt transportsätt. Detta är positivt för social och ekologisk 
hållbarhet. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

 

6.3.3. Gång- och cykel 

9. Cykelkampanj för att öka cykling till arbetsplatser 

Ansvarig Kommunen, arbetsgivare Kostnad Ej bedömd Tid: 
Kort-
Medel 

Beskrivning Genomförs när andra fysiska åtgärder gjorts och riktar sig speciellt till de Nynäshamnsbor som börjar 
jobba/jobbar inom Norvik/Kalvö/Raffinaderiet. 

Bedömd effekt Åtgärden bidrar främst till en potentiell överflyttning från bil och buss till cykel vilket kan leda till 
positiva effekter på klimat och hälsa vilket främjar den sociala och ekologiska hållbarheten. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

10a. Anlägga en gång- och cykelbana längs väg 73 mellan Nynäsvägen och Nynäshamns station, 
med befintlig infart till Gotlandsterminalen 

Ansvarig Trafikverket, Kommunen Kostnad Ca 3,4 mkr Tid: 
Kort-
Medel 

Beskrivning Gång- och cykelbana anläggs längs norra sidan av väg 73 från befintlig gång- och cykelväg strax 
söder om Nynäsvägen fram till signalreglerat övergångsställe vid stationen med att nuvarande infart 
till Gotlandsterminalen kvarstår. Målstandard är bredd på 3 m med belysning även om lokala 
avvikelser gällande bredd kan förekomma. Förutsätter att befintlig refug och körfält på väg 73 tas i 
anspråk längs vissa delsträckor och att viss mark löses in (antaget 1,5 m längs 25 % av sträckan). 
Hur yta för befintligt busskörfält kan användas måste utredas djupare.  

Bedömd effekt Social hållbarhet främjas främst då åtgärden bidrar till att öka trafiksäkerheten längs med väg 73. 
Detta resulterar i färre olyckor och därmed undviks samhällsekonomiska kostnader. Åtgärden 
påverkar även till viss del hälsa och klimat genom att en överflyttning från motorfordon till cykel och 
gång kan ske vilket är positivt för den ekologiska hållbarheten. Totalt bedöms åtgärden bidra positivt 
till en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar transportförsörjning. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 
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10b. Anlägga en gång- och cykelbana längs väg 73 mellan Nynäsvägen och Nynäshamns station, 
med flyttad infart till Gotlandsterminalen 

Ansvarig Trafikverket, Kommunen Kostnad Ca 5 mkr Tid: 
Medel-
Lång 

Beskrivning Gång- och cykelbana i samma sträckning som för åtgärd 10a med förutsättningen att infarten till 
hamnen flyttats norrut och att väg 73 byggts om till kommunal stadsgata söder om Mysingsvägen i 
enlighet med åtgärd 35. Med mindre trafik på den aktuella delen av väg 73 kan gång- och 
cykelbanan byggas enligt önskvärd standard för regionalt cykelstråk vilket betyder en bredd på 4,5 
meter. Detta utan behov av markinlösen.  

Bedömd effekt Åtgärden ger motsvarande effekter som 10a och utvecklar främst den sociala och ekologiska 
hållbarheten. Dock bedöms den totala samhällsekonomiska bli något mindre än för 10a under 
förutsättning att den utförs självständigt. Om 10a redan är utförd blir kostnaden mindre än 
uppskattade 5 mkr. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

11. Anlägga gång- och cykelbana längs med Teknikervägen 

Ansvarig Kommunen Kostnad Ca 4,5 mkr Tid: 
Kort-
Medel 

Beskrivning Innebär byggande av 1 km ny gång- och cykelbana som i söder ansluter befintlig GC-bana vid Kalvö 
och sträcker sig till slutet av Teknikervägen. Standard är 3 m bred med belysning.  

Bedömd effekt Åtgärden bidrar till ekonomisk hållbarhet genom minskad restid för cyklister samtidigt som 
motorfordon påverkas mindre av interaktioner med oskyddade trafikanter. Social och ekologisk 
hållbarhet främjas genom ökad trafiksäkerhet för cyklister och gångtrafikanter längs med 
Teknikervägen.  Åtgärden påverkar även till viss del hälsa och klimat genom att en överflyttning från 
motorfordon till cykel och gång kan ske. Dock är investeringskostnaden högre än den totala nyttan 
vilket inte bidrar till samhällsekonomisk effektiv nytta. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

12. Höj standard i korsning väg 73/Skyttens hälls väg 

Ansvarig Trafikverket Kostnad Ca 350 tkr Tid: Kort 

Beskrivning Innebär förbättring gällande vägmärken, vägmarkering, kantsten/refug och materialval. 
Korsningspunkten blir tillgänglighetsanpassad. Åtgärd kan utföras enskilt eller som del av åtgärd 10a 
eller 10b. 

Bedömd effekt Social och ekologisk hållbarhet främjas främst. Åtgärden ger positiva trafiksäkerhetseffekter för 
oskyddade trafikanter. Gång och cykel gynnas vilket bidrar positivt till hälsa och klimat. Dock bedöms 
effekterna bli små genom att åtgärden innebär endast mindre trimning. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 
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13. Anlägga planskild passage för gång- och cykeltrafik mellan Telivägen och Raffinaderivägen 

Ansvarig Kommunen, Trafikverket Kostnad Ca 4,4 mkr Tid: 
Medel-
Lång 

Beskrivning Planskild passage för gång- och cykeltrafik mellan Nynäsvägen och Raffinaderivägen. En gång- och 
cykeltunnel under väg 73 placeras strax norr Telivägen. Bredd antas vara 3 m bred och längd 20 m. I 
åtgärden ingår anslutningar mot gång- och cykelvägnät, längd för dessa anslutningar är sammanlagt 
25 m. 

Bedömd effekt Social hållbarhet ökar genom att trafiksäkerheten förbättras för cyklister och gångtrafikanter på väg 
73. Detta resulterar i färre olyckor och därmed undviks samhällsekonomiska kostnader. Åtgärden 
påverkar även till viss del hälsa och klimat genom att en överflyttning från motorfordon till cykel och 
gång kan ske. Totalt bedöms åtgärden bidra positivt till en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar 
transportförsörjning även om investeringskostnaden troligen överstiger kvantifierbara nyttor i form av 
ökad trafiksäkerhet. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

14. Anlägga passage plan för gång- och cykeltrafik vid Telivägen 

Ansvarig Kommunen, Trafikverket Kostnad Ca 1 mkr Tid: Kort 

Beskrivning Om cirkulationsplats byggs vid korsningen Väg 73/Telivägen inom ramen för pågående 
exploateringsprojekt kan passage för gående och cyklister byggas i plan i direkt anslutning till 
cirkulationsplatsen. I lösningen ingår att ansluta passagen till befintligt GC-bana med bredd 3 m. 
Detta innebär GC-bana vid östra anslutningen (vid hamnområde) troligen får höjas upp för att 
hantera nivåskillnader och att GC-banan stiger i höjd mot anslutningen. Cirkulationsplatsen utgör en 
förutsättning och effektbedöms inte. Se ungefärligt läge för passage i Figur 29. 

Bedömd effekt Social hållbarhet ökar genom att trafiksäkerheten för cyklister och gångtrafikanter på väg 73 
förbättras. Detta resulterar i färre olyckor och därmed undviks samhällsekonomiska kostnader. 
Åtgärden påverkar även till viss del hälsa och klimat genom att en överflyttning från motorfordon till 
cykel och gång kan ske. Totalt bedöms åtgärden bidra positivt till en samhällsekonomiskt effektiv och 
hållbar transportförsörjning (under förutsättning att cirkulationsplats byggs). 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

 

 

Figur 29. Ungefärliga lägen för gång- och cykelpassager enligt åtgärderna 13 och 14. 
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6.3.4. Kollektivtrafik 

15a. Anslut raffinaderiet till det lokala kollektivtrafiknätet 

Ansvarig Kommunen, SLL Kostnad 
Ca 15 mkr/år för 
en ny busslinje 

Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär i detta skede en fördjupad studie som beskriver hur t.ex. linjedragning, 
hållplatslägen och utbud samt realiserandet av konceptet. Åtgärdskostnad är svår att uppskatta då 
flera frågor måste utredas djupare. En ny busslinje kostar troligen runt 15 Mkr/år men det krävs 
sannolikt även flera fysiska åtgärder för att möjliggöra linjetrafik i området. 

Inledningsvis studeras hur buss kan trafikera befintliga arbetsplatser vid raffinaderiet. 

Bedömd effekt 
(15a och 15b) 

Åtgärden bidrar positivt till ett socialt hållbart och effektivt transportsystem genom att förbättra 
tillgängligheten i kollektivtrafiken. Detta gynnar alla grupper i samhället då alla har möjlighet att åka 
kollektivt. Det gynnar kvinnor och äldre lite mer då de i större utsträckning använder sig av 
kollektivtrafik som färdmedel. Detta bidrar till ökad jämställdhet som gynnar social hållbar utveckling.  

Utöver de vinster som kommer med ökad tillgänglighet kan man förvänta sig en överflyttning från bil 
till buss när det blir enklare att åka kollektivt. Detta gynnar folkhälsan i form av lägre bullernivåer och 
eventuellt mer fysisk aktivitet vid anslutningsresor.  

Överflyttning från bil till buss har även en positiv effekt på klimatet och på lång sikt kan det innebära 
att kostnader för anpassningsåtgärder reduceras. Detta är positivt för den ekologiska hållbarheten.  

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

15b. Anslut Kalvö och Norvik till det lokala kollektivtrafiknätet 

Ansvarig Kommunen, SLL Kostnad 
Ca 15 mkr/år för 
en ny busslinje 

Tid: Medel 

Beskrivning Åtgärden innebär att föreslagen busstrafik enligt åtgärd 15a kompletteras med busstrafik till nya och 
befintliga verksamheter vid Norvik och Kalvö. 

Bedömd effekt Se åtgärd 15a 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

16. Kollektivtrafikkampanj i samband med införande av eventuell ny linje 

Ansvarig: Kommunen, SLL Kostnad Ej bedömd Tid: Medel 

Beskrivning Kollektivtrafikkampanj i samband med införande av eventuell ny linje. Åtgärden genomförs när 
åtgärderna 15a eller 15b har implementerats. 

Bedömd effekt Åtgärden bidrar till att informera och uppmuntra allmänheten om att använda sig av de nya 
busslinjerna. Detta i sin tur kan leda till en överflyttning av resenärer från antingen bil till buss eller 
cykel och gång till buss.  

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

 

6.3.5. Miljö och hälsa 

17. Förläng viltstängsel 

Ansvarig Trafikverket Kostnad Del av åtgärd 36 Tid: 
Medel-
Lång 

Beskrivning Viltstängsel finns idag längs väg 73 fram till trafikplats Älgviken. Inom utredningsområdet saknas 
viltstängsel helt. Olycksstatistiken visar dock på mycket få viltolyckor på sträckan de senaste 10 
åren. Att förlänga viltstängslet skulle innebära att vägens funktion som barriär för vilt kraftigt 
förstärkts. Eventuell uppsättning av stängsel bör därför kombineras med säker passage för viltet. 
Med hänsyn till detta görs bedömningen att det inte är aktuellt att sätta upp viltstängsel på sträckan 
på kort sikt. Om väg 73 i framtiden byggs ut till mötesseparerad väg med högre hastighet i enlighet 
med åtgärd 36 behövs dock en djupare studie för att utreda behovet av stängsling och viltpassager 
på sträckan.  

Bedömd effekt Då åtgärden föreslås tas vidare som en del i en större långsiktig åtgärd har ingen effektbedömning 
gjorts för den enskilda åtgärden.  

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 
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18a. Mindre faunapassage under väg 73 vid Alhagen 

Ansvarig Trafikverket Kostnad Ca 150 tkr Tid: 
Kort-
Medel 

Beskrivning Nynäshamns kommun säger i sin Grönstrukturplan att man vill stärka det gröna sambandet mellan 
Alhagens naturområdet och grönområden väster om väg 73. Utifrån detta har det föreslagits att det 
byggs en större faunapassage under väg 73 i höjd med Alhagen.  

En större faunapassage bör studeras på längre sikt enligt åtgärd 18b. På kortare sikt kan dock vara 
aktuellt med en mindre faunapassage i form av en trumma under väg 73. Behovet av passage samt 
hur den bör utformas behöver dock utredas vidare i en fördjupad utredning. 

Bedömd effekt Då åtgärden föreslås tas vidare som en del i en större långsiktig åtgärd har ingen effektbedömning 
gjorts för den enskilda åtgärden.  

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

18b. Större faunapassage under väg 73 vid Alhagen 

Ansvarig Trafikverket Kostnad Ca 1,5 mkr Tid: Lång 

Beskrivning Nynäshamns kommun säger i sin Grönstrukturplan att man vill stärka det gröna sambandet mellan 
Alhagens naturområdet och grönområden väster om väg 73. Utifrån detta har det föreslagits att det 
byggs en större faunapassage under väg 73 i höjd med Alhagen.  

Åtgärden i sig bedöms inte falla inom ramen för denna studies huvudsyfte och åtgärden kommer 
därför inte att tas vidare på kort sikt. Det har dock konstaterats att om väg 73 byggs ut till 
mötesseparerad väg med högre hastighet enligt åtgärd 40 så kommer det att behövas tas ett större 
grepp kring frågor rörande stängsling, barriäreffekter och passager för vilt. Trafikverkets riktlinje för 
Landskap säger att på väg med hastighet över 80 km/h eller mer än 4000 fordon/dygn så ska det vid 
nybyggnad eller ombyggnad finnas säker passage för klövvilt var 4:e km. I dagsläget finns närmaste 
viltpassage ca 2,5 km norr om trafikplats Älgviken. Således bör det vid utbyggnad av väg 73 
anläggas minst en viltpassage på den aktuella sträckan. Exakt var den ska ligga och hur den ska 
utformas får studeras i eventuellt vägplaneskede. 

Bedömd effekt Då åtgärden föreslås tas vidare som en del i en större långsiktig åtgärd har ingen effektbedömning 
gjorts för den enskilda åtgärden.  

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

 

6.3.6. Parkering 

19. Parkering/uppställning för tung trafik norr om tätorten 

Ansvarig Sthlm hamn, Kommunen, Trafikverket Kostnad Ej bedömd Tid: Medel 

Beskrivning Innebär en uppställningsyta och rastplats norr om tätorten där framför allt lastbilar men även 
personbilar och bussar kan parkera under en begränsad tid. Detta innebär att en stor del av den 
tunga trafiken i och omkring hamnområdet kan koncentreras till kortare tidsperioder. Lastbilar som 
söker efter plats att stanna i hamnområdet kommer att minska och likaså förekomsten av ”oordnad” 
parkering. Åtgärdskostnad är svårt att specificera i detta skede då det måste utredas hur man ska 
dimensionera ytan och vilka servicefunktioner som ska finnas där. 

Bedömd effekt Social hållbarhet påverkas positivt då åtgärden bidrar till att mindre tung trafik, sett t.ex. över ett 
dygn, vistas på gatorna i tätorten. Även trafiksäkerheten förbättras vilket kan leda till att antalet 
olyckor minskar. Ekonomisk hållbarhet gynnas av att framkomlighet och tillgänglighet i tätorten 
förväntas öka vilket kan generera vinster i form av kortare restider. Troligen blir det bättre hälsa hos 
befolkningen genom lägre bullernivåer och att utsläpp lokalt kan minska vilket stärker den ekologiska 
hållbarheten. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

20. Parkeringsförbud Raffinaderivägen 

Ansvarig: Kommunen Kostnad: Ca 15 tkr Tid: Kort 

Beskrivning Kombineras med åtgärd 19. 

Bedömd effekt Ekonomisk hållbarhet förbättras av att åtgärden bidrar till att framkomligheten längs med 
Raffinaderivägen ökar, detta kan generera vinster i form av kortare restid längs med sträckan. Social 
hållbarhet förbättras av att åtgärden även kan bidra till ökad trafiksäkerhet då sikten och 
framkomligheten blir bättre. Högre trafiksäkerhet resulterar i färre olyckstillbud vilket reducerar 
samhällsekonomiska kostnader, exempelvis i vården. Dock genom att åtgärd och influensområde är 
begränsade blir effekterna små men å andra sidan är kostnaden för åtgärden låg. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 
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6.3.7. Åtgärder i korsningarna med Teknikervägen och Hammarhagsvägen 

Åtgärder steg 1 & 2 

21. Sätta upp Hastighetskameror (ATK) på 60-sträckan förbi korsningarna 

Ansvarig: Trafikverket Kostnad: 
Ca 500 
tkr/kamera 

Tid: Kort 

Beskrivning Trafikverket har under arbetet med denna åtgärdsvalsstudie tagit ett preliminärt beslut om att sätta 
upp ATK på den aktuella sträckan. Uppsättning av ATK-utrustning sker troligen någon gång under 
2019–2020. 

Bedömd effekt Har ej effektbedömts inom ramen för studien eftersom beslut om genomförande redan tagits. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

22. Prioritet för räddningsfordon ut från Hammarhagsvägen 

Ansvarig: Trafikverket, Räddningstjänsten Kostnad: Ca 500 tkr Tid: 
Kort-
Medel 

Beskrivning Innebär uppsättande av signalanläggning som normalt är släckt men aktiveras när 
räddningstjänstens fordon behöver ha tillträde till väg 73 från Hammarhagsvägen. Anläggning är av 
den typ som brukar användas för detta ändamål och vid visning av rött ljus får övrig trafik inte 
passera. I åtgärden ingår uppsättning av total fyra ljussignaler med kompletterande 
information/varningsmärken. 

Bedömd effekt Åtgärden ger inget direkt bidrag till ”långsiktig hållbar transportförsörjning”, däremot bidrar den till att 
upprätthålla samhällsfunktioner som ska fungera vid alla tider på dygnet vilket främjar främst 
ekonomisk och social hållbarhet. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

 

Trimningsåtgärder – Steg 3 

23. Separera höger- och vänstersvängande ut på 73:an från Teknikervägen 

Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ca 1 mkr Tid: 
Medel-
Lång 

Beskrivning Åtgärden innebär att Teknikervägen breddas till två körfält, bredd per körfält 3,5 m, cirka 80 m innan 
väjningslinje. 

Bedömd effekt Åtgärden ger ett svagt positivt bidrag till långsiktig hållbar transportförsörjningen genom förbättrad 
trafiksäkerhet (social hållbarhet) och små minskningar av restid (ekonomisk hållbarhet). Åtgärden 
kan ge ett litet negativt bidrag till ekologisk hållbarhet genom ökat intrång. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

24. Separera höger- och vänstersvängande ut på 73:an från Hammarhagsvägen 

Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ca 1 mkr Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att Hammarhagsvägen breddas till två körfält, bredd per körfält 3,5 m, cirka 80 m 
innan väjningslinje. 

Bedömd effekt Åtgärden ger en liten förbättring av restid och trafiksäkerhet vilket påverkar ekonomisk och social 
hållbarhet positivt. Innebär visst markintrång inom vattenskyddsområde. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 
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25. Påfartskörfält för högersvängande från Teknikervägen 

Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ca 1 mkr Tid: 
Medel-
Lång 

Beskrivning Högerpåsvängsfält från Teknikervägen som innebär eget körfält där utsvängande åt höger kan 
accelerera i. Full bredd antas vara 3,5 m och längd 80 m. 

Bedömd effekt Åtgärden ger ett svagt positivt bidrag till långsiktig hållbar transportförsörjningen genom förbättrad 
trafiksäkerhet (social hållbarhet) och små minskningar av restid (ekonomisk hållbarhet). Åtgärden 
kan ge ett litet negativt bidrag till ekologisk hållbarhet genom ökat intrång. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

26. Påfartskörfält för vänstersvängande från Teknikervägen och Hammarhagsvägen  

Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ca 2,1 mkr Tid: Kort 

Beskrivning Vänstersvängskörfält från Teknikervägen och Hammarhagsvägen som innebär eget körfält i vilket 
utsvängande åt vänster kan accelerera. Full bredd antas vara 3,5 m och längd ca 80 m. Normalt 
brukar denna åtgärd användas på vägar med mötesseparering men i ÅVS:en har bedömningen 
gjorts att det bör fungera vid Hammarhagsvägen genom att hastigheten är låg. Eventuellt kan räcken 
lokalt behövas sättas upp.  Befintligt vägutrymme förbi de bägge korsningarna är relativt brett och ny 
bro över industri kommer att ges en bredd som medger fyra körfält i bredd, Detta gör att åtgärden 
bedöms kunna rymmas inom befintligt vägutrymme.  

Bedömd effekt Åtgärden ger positivt framkomkomlighetseffekter för trafiken på tvärvägarna som ansluter väg 73. 
Fordon som svänger vänster får det lättare då väjningsmomentet reduceras. Dock kan 
genomgående trafik påverkas något negativt. Andelen som utnyttjar lösningen fullt ut bedöms inte 
vara 100 % baserat på erfarenheter ifrån andra platser men när trafikanterna vänjer sig vid lösningen 
ökar troligen utnyttjandet.  

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

 

 

Figur 30. Principskiss över åtgärder vid Tekniker- och Hammarhagsvägen som föreslås på kort sikt, nr. 24 och 26. 
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Långsiktig åtgärd – Steg 4 

27. Slå ihop korsningarna i en planskild trafikplats, Trafikplats Kalvö 

Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ca 157 mkr Tid: Lång 

Beskrivning Åtgärden innebär att korsningarna väg 73/Teknikervägen och väg73/Hammarhagsvägen ersätts av 
en trafikplats. Åtgärden kräver nya broar över väg 73 och industrispåret samt sannolikt även att 
befintlig GC-bana i anslutning till Teknikervägen flyttas, se Figur 31. Utformningen blir av typen halv-
klöver men mera exakt utformning får utredas i kommande skeden.  

Bedömd effekt Ekonomisk hållbarhet påverkas genom kortare restid. Åtgärden underlättar transportrörelser mellan 
Kalvö och Hammarhagen utan att störa väg 73. Social hållbarhet påverkas positivt via ökad 
trafiksäkerhet. Ekologisk hållbarhet blir försämrad genom att landskapet kan påverkas negativt. 
Åtgärdskostnaden bedöms dock vara större än de positiva effekter som erhålls. Åtgärden bedöms 
därför ge ett negativt bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar transportförsörjning 
långsiktigt. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

 

Figur 31. Principskiss för åtgärd 27. Korsningarna med Teknikervägen och Hammarhagsvägen samlas i en 

planskild trafikplats.  
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6.3.8. Trafikplats Norvik 

Trimningsåtgärder – Steg 3 

28. Höger norrgående körfält blir avfart och påfartsfält 

Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ca 2 mkr Tid: Kort 

Beskrivning Det befintliga högra genomgående körfältet tas i anspråk för av- och påfart, se Figur 32. Detta gör att 
vävning från två till ett körfält i norrgående riktning flyttas ca 500 m söderut. Norr om korsningen 
förlängs det högra körfältet för att skapa en längre påfartssträcka och ge den tunga trafiken bättre 
möjligheter att komma upp i hastighet. Åtgärden kan utföras i befintligt vägutrymme och kan 
genomföras som en kortsiktig åtgärd innan en eventuell större ombyggnad. 

Bedömd effekt Åtgärden ger ett positivt bidrag till social hållbarhet genom ökad trafiksäkerhet. Åtgärden kan troligen 
ses som en liten förbättring av yrkeschaufförers arbetsmiljö då de får ökad trygghet och ett 
störningsmoment blir mindre.   

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

 

 

Figur 32. Principskiss för åtgärd 28. Höger norrgående körfält görs om till avfart respektive påfart i trafikplatsen. 

Vävningen från två till ett norrgående körfält flyttas ca 500 meter söderut. 
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Långsiktig åtgärd – Steg 4 

29. Påfartsramp av rutertyp mot norr i trafikplats Norvik 

Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ca 64 mkr Tid: Lång 

Beskrivning Långsiktig åtgärd steg 4 i trafikplats Norvik. Innebär att en ny påfart av rutertyp byggs för trafik som 
ska ansluta väg 73 norrut se Figur 33. Avfart och påfart på aktuell sida om väg 73 kan ansluta en ny 
så kallad droppe. Exakt hur påfart och korsning på Norviksvägen bör utformas måste studeras 
noggrannare i senare skede. 

Bedömd effekt Åtgärden ger ett positivt bidrag till social hållbarhet genom ökad trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö 
enligt åtgärd 29 fast i större omfattning. Positivt för den ekonomiska hållbarheten jämfört med 29 är 
att det blir klart mindre negativa konsekvenser för genomgående trafik på väg 73. Åtgärden ger 
troligtvis negativt bidrag till ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom ingrepp i landskapet och stor 
investeringskostnad i förhållande till den restidsvinst som genereras. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

 

 

Figur 33. Principskiss för åtgärd 29. Ny norrgående påfart av rutertapp byggs i trafikplats Norvik. 
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6.3.9. Korsning vid Raffinaderivägen 

Trimningsåtgärder – Steg 3 

30. Bygga separat påfartskörfält för högersvängande från Raffinaderivägen 

Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ca 1 mkr Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att accelerationskörfält byggs för högersvängande ut från Raffinaderivägen. Bredd 
och längd antas till 3,5 respektive 80 m. Åtgärden förenklar framför allt för tung trafik från 
raffinaderiet att komma ut på väg 73. 

Bedömd effekt Åtgärden ger ett marginellt bidrag till långsiktig hållbar transportförsörjning då en liten del av 
transportsystemet påverkas. Åtgärdens nytta bedöms rätt utformad uppväga investeringskostnad. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

 

Långsiktig åtgärd – Steg 4 

31. Bygga parallellväg mellan Raffinaderivägen och trafikplats Norvik  

Ansvarig: Kommunen, Nynas, Trafikverket Kostnad: 17 Mkr Tid: Lång 

Beskrivning Åtgärden innebär att en ny lokalgata byggs parallellt med väg 73 mellan Raffinaderivägen och 
Norviksvägen, se Figur 34. Syftet är att flytta över den tunga trafiken till och från raffinaderiet till den 
planskilda trafikplatsen vid Norvik. Åtgärden förutsätter att trafikplats Norvik byggts ut enligt åtgärd 
30.  

Ursprungligen syftade åtgärdsförslaget till att flytta all trafik till och från Raffinaderivägen till trafikplats 
Norvik. Detta skulle medföra att korsningen väg 73/Raffinaderivägen kunde stängas. I arbetet med 
åtgärden har det dock framkommit att en stängning av korsningen vid Raffinaderivägen inte är 
lämplig. Det främsta skälet till detta är att en stängning skulle medföra förlängda restider för 
raffinaderiets egen räddningstjänst vilken fungerar som en deltidskår där personalen har jour i 
hemmet. Vid larm har insatspersonalen idag 5 minuter för att ta sig från hemmet till Raffinaderiet. 
Med en förlängd resväg via trafikplats Norvik skulle inställelsetiden på 5 minuter vara svår att klara 
vilket kan få stora konsekvenser vid tillbud/olycka. 

Viktiga tillstånd för verksamheten vid raffinaderiet bygger på att räddningstjänsten kan säkerställa en 
viss inställelsetid. Inställelsetiden är även en förutsättning för företagets försäkringsskydd för 
verksamheten. Förlängd restid skulle även innebära förhöjd risknivå för de människor som arbetar 
vid raffinaderiet samt för miljö och egendom. Åtgärden skulle också medföra omfattande påverkan 
på befintlig infrastruktur vid raffinaderiet. 

Nynäshamns kommun och Trafikverket är medvetna om de problem som en parallellväg skulle 
kunna medföra för Nynas verksamhet. Principlösningen med att flytta tung trafik till en mer 
trafiksäker planskild trafikplats bedöms dock fortfarande vara så pass intressant att den kan studeras 
vidare i mycket långsiktigt perspektiv. För att ta åtgärder vidare krävs dock en rad fördjupande 
utredningar, framför allt med avseende på hur tillgängligheten för räddningstjänst till raffinaderiet ska 
lösas. Även vägens sträckning, eventuell känslig utrustning, åtkomst till viktiga anläggningsfunktioner 
samt hur och vart vägen ska anslutas till Norviksvägen behöver studeras mer ingående.   

Standard antas vara 2-fältsväg med bredd 8 m och hastighetsbegränsning 60 km/h.  

Bedömd effekt Åtgärden ger totalt sett positiva effekter för framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö men åtgärdens 
kostnader överstiger nyttan. Åtgärden ger också ett negativt bidrag till ekologisk hållbarhet genom 
ökat ingrepp i landskapet. Åtgärden ger dock ett litet positivt bidrag till social hållbarhet genom ökad 
trafiksäkerhet och ökad trygghet. Bidraget till en långsiktig hållbar transportförsörjning blir negativ 
totalt sett.   

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 
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Figur 34. Principskiss för åtgärd 31. En ny väg byggs parallellt med väg 73 mellan Raffinaderivägen och en 

utbygg trafikplats Norvik.  

 

6.3.10. Hamnområdet, Mysingsvägen-Stationen 

Trimningsåtgärder – Steg 3 

32. Separera höger- och vänstersvängande ut från Mysingsvägen tidigare 

Ansvarig: Sthlm hamn, Trafikverket Kostnad: Ca 0,7 mkr Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att Mysingsvägen breddas till två körfält, bredd per körfält 3,5 m, cirka 50 m innan 
väjningslinje. Åtgärden bedöms kunna genomföras separat på kort sikt. Om infarten till hamnen i 
framtiden flyttas till den aktuella korsningen i enlighet med åtgärd 35 kommer dock hela anslutningen 
vid Mysingsvägen att behöva byggas om. 

Bedömd effekt Åtgärden bedöms ge ett marginellt bidrag till långsiktig hållbar transportförsörjning då en liten del av 
transportsystemet påverkas. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 
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33. Gent, säkert och tydligt gång- och cykelstråk mellan stationen och färjeterminalen 

Ansvarig: Kommunen, Trafikverket, Sthlm hamn Kostnad: Ca 1,5 mkr Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden bedöms beröra en cirka 350 m lång sträcka från stationsområdet till färjeterminalens entré. 
Följande delåtgärder antas ingå: 

 Genare, tydligare, tryggare och säkrare passage i plan för oskyddade trafikanter som ska korsa 
hamnplanen. 

 Gång- och cykelväg som ansluter ovan nämnda passage och sträcker sig längs trottoar mellan 
parkeringsytor. Längd är cirka 40 m. 

 Gång- och cykelväg som ansluter ovan nämnda gång- och cykelväg och sträcker diagonalt över 
parkeringsyta fram till befintlig gång och cykelbana längs väg 73. Längd är cirka 50 m.  

 Upprustning av befintlig infrastruktur som ingår i stråket och vägvisning. 

Åtgärden bedöms kunna genomföras separat på kort sikt. En eventuell flytt av infarten till 
Gotlandsterminalen enligt åtgärd 35 förenklar dock den aktuella åtgärden avsevärt. 

Se Figur 35. 

Bedömd effekt Åtgärden förbättrar främst för oskyddade trafikanter som reser bilfritt med Gotlandsfärjan vilket 
gynnar social och ekologisk hållbarhet. Interaktionen med motorfordon sker på ett bättre sätt och 
troligen påverkas inte övrig trafik negativt jämfört med dagens lösning. Därför bedöms åtgärden 
generera uteslutande positiva effekter om än små. 

Måluppfyllelse GC Koll TS M & H N & K T & F 

34. Optimera södra infarten till hamnen 

Ansvarig: Kommunen, Sthlm hamn Kostnad: Ca 5 mkr Tid: Kort 

Beskrivning Denna åtgärd måste utredas djupare men övergripande antas den innebära en tydligare separering 
mellan trafik som ska till färjor och övrig trafik med målpunkter i hamnområdet. Syftet är att minimera 
friktion mellan trafikantgrupper för att minska risken för att köande trafik påverkar väg 73. I området 
inkluderas korsningen mellan väg 73 och hamninfart, hamnplanen och anslutningar mot den. 
Infrastruktur för alla grupper hanteras och åtgärd 33 kompletterar åtgärden. Verktyg som realiserar 
åtgärden är vägmarkering, vägmärken, olika materialanvändning för visuell ledning, trimning av 
korsningslösning etc. Om infarten till Gotlandsterminalen flyttas enligt åtgärd 35 försvinner behovet 
av denna åtgärd. 

Bedömd effekt Åtgärden förbättrar trafiksituationen vid hamnplan och ger ökad tydlighet och vägledning vilket 
effektiviserar användningen av transportsystemet. Åtgärden ger positivt bidrag till social hållbarhet 
genom ökad trafiksäkerhet och något ökad framkomlighet och tillgänglighet för alla transportslag. 
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Figur 35. Gul streckad linje visar förslag på hur gångstråk mellan stationsområdet och färjeterminalen skulle 

kunna dras enligt åtgärd 33. Vit streckad linje visar området som avses i åtgärd 34.  
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Långsiktig åtgärd – Steg 4 

35. Flytta all infart och utfart till hamnen till befintlig utfart vid Mysingsvägen 

Ansvarig: Sthlm hamn, Trafikverket, Kommunen Kostnad: 

2 Mkr för utredning 
men sedan 
tillkommer 
ombyggnad i 
infrastrukturen. 

Tid: Lång 

Beskrivning All infart och utfart till Stockholms Hamnars befintliga hamn i Nynäshamn flyttas till befintlig utfart vid 
Mysingsvägen. Om detta skulle genomföras bedöms Trafikverkets intresse i väg 73 söder om 
Mysingsvägen upphöra och denna del av vägen bör därmed kunna bli en kommunal gata. Mängden 
trafik på vägen söder om Mysingsvägen skulle också minska väsentligt. 

För det lokala trafiksystemet i Nynäshamn skulle en flytt av infarten till hamnen kunna 
möjliggöra: 

 Att aktuell väg byggs om till en kommunal huvudgata av stadsgatekaraktär. Detta innebär 
en omfördelning av vägutrymmet som ger mindre yta för motorfordon till förmån för 
oskyddade trafikanter, grönytor och gestaltningselement. 

 Att befintlig friliggande gång- och cykelbana kan lyftas upp till väg 73 på sträckan. 

 Att det blir lättare att bygga en bra gång- och cykelbana längs väg 73 mellan Nynäsvägen 
och stationen. 

 Att det blir lättare att få till fler och säkrare passager i plan för oskyddade trafikanter över 
väg 73. 

 Att det blir lättare att få till en angöring för personbil vid färjeterminalen längs väg 73. 

 Att Fiskargränd vid stationen blir fri från trafik till färjan. Detta skulle ge väsentligt bättre 
tillgänglighet till Nynäshamns station, småbåtshamnen, turbåtar, restauranger och övriga 
verksamheter söder om Gotlandsterminalen. 

 

För hamnen skulle en flytt av infarten innebära omfattande dubbelriktad trafik på såväl Skyttens Hälls 
väg som i passagen mellan terminalbyggnaden och väg 73. Dessa passager är i dag trånga och 
dubbelriktning skulle kräva omfattande investeringar. 

För att möjliggöra kombinerad in- och utfart vid Mysingsvägen bedöms följande krävas:   

 Att korsningen Mysingsvägen/Väg 73 byggs om för att skapa högre kapacitet för 
västersvängande mot hamnen. Exempelvis vänstersvängfält eller cirkulationsplats. 

 Att Skyttens hälls väg breddas.  

o På sträckan mellan Mysingsvägen och infart för tung trafik till utrikesterminalen 
bedöms vägen behöva fyra körfält, två i varje riktning. Vägen bedöms kunna 
breddas västerut förutsatt att befintlig gång- och cykelbana flyttas upp till väg 73. 

o Söder om infart till utrikesterminalen bedöms vägen behöva tre körfält, ett för infart 
och två för utfart, vilket motsvarar läget idag. På större delen av sträckan angränsar 
vägen till hamnens mark men längs en kortare del av sträckan finns en 
långtidsparkering som ägs av en privat aktör. 

 Diverse anpassningar i slänten mellan väg 73 och hamnområdet norr om 
terminalbyggnaden flytt av fastighetsanslutningar, flytt av gångvägar, indragning av 
parkeringsplatser m.m. 

 Mellan Gotlandsterminalen och väg 73 krävs bergschakt och en större 
stödmurskonstruktion för att skapa plats för infart utan att inkräkta på befintligt 
terminalutrymme. 

 I det snitt där gångbron mellan väg 73 och terminalbyggnaden passerar bedöms det 
krävas sex körfält i bredd, tre för infart och tre för utfart. Dagens bro medger endast fyra 
körfält. Bron behöver därmed ersättas av en längre bro i kombination med bergschakt och 
stödmurskonstruktion. 

 Diverse övriga hamnrelaterade investeringar såsom informationssystem, staket och 
barriärer.  

Bedömd effekt Åtgärden, som kan betraktas som en förbifart, påverkar Nynäshamns tätorts möjligheter att utvecklas 
och få en mer attraktiv stadsbild. Att stadsutveckling, gång, cykel och kollektivtrafik kan utvecklas ger 
en högre social hållbarhet och tills viss del även ekologisk hållbarhet. Åtgärden antas ge en mera 
effektiv och ordnad trafikföring vilket ger bättre framkomlighet och tillgänglighet även om lokala 
problempunkter kan finnas under begränsade tider både internt och externt hamnområdet. Dock 
måste åtgärden utredas ytterligare för att kunna väga nyttor mot kostnader. Det kan finnas en risk att 
de kvantifierbara effekterna inte överstiger kostnaden men de sociala och ekologiska fördelarna som 
är svåra att beräkna kan vara stora.  

Målbedömning nedan förutsätter att lösningen fungerar för Stockholms Hamnar. 
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6.3.11. Väg 73 – övergripande 

Långsiktig åtgärd – Steg 4 

36. Mötesseparera väg 73 hela vägen in till Nynäshamn tätort 

Ansvarig: Trafikverket Kostnad: 
Ca 300 mkr, inkl. 
två trafikplatser 

Tid: Lång 

Beskrivning Åtgärden innebär att väg 73 mötessepareras från Älgviken, där mötesseparering slutar idag, fram till 
korsningen med Raffinaderivägen, ca 3,1 km. För att uppnå full mötesseparering bör åtgärden 
kombineras med åtgärd 27 Trafikplats Kalvö och åtgärd 29 Långsiktig åtgärd steg 4 i trafikplats 
Norvik. Kostnadsbedömningen bygger på att vägen breddas till 2+1 körfält med hastighetsgränsen 
100 km/h på hela den aktuella sträckan. I kostnadsbedömningen ingår även förlängt viltstängsel och 
anläggande av större faunapassage i enlighet med åtgärderna 17 och 18b. 

Utbyggnaden skulle kunna ske etappvis, exempelvis skulle den smala delen mellan trafikplats 
Älgviken och Kalvö byggas ut först. Med etappvis utbyggnad ökar dock totalkostnaden för åtgärden. 
Kostnads-, effekt- och måluppfyllelsebedömning bygger på att hela sträckan byggs ut samtidigt.  

Bedömd effekt Ekonomisk hållbarhet främjas genom högre vägstandard med 2+1 och ordentliga trafikplatser som 
ger positiv påverkan på restid och trafiksäkerhet. Investeringskostnaden för trafikplatserna är dock 
hög, speciellt för Norvik där åtgärden endast innebär en ändrad trafikplatslösning. Effekterna på 
framkomlighet vid Norvik motsvarar troligen inte investeringen. Dock förbättras andra värden av den 
delåtgärden såsom trafiksäkerhet och trygghet vilket ger högre social hållbarhet. För hälsa och 
landskap kan effekten bli något negativ vilket ger sämre ekologisk hållbarhet. Sammanfattningsvis 
bedöms åtgärden generera större nytta än kostnader. Åtgärden bedöms därför ge ett positivt bidrag 
till en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar transportförsörjning långsiktigt. 
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6.4. Bortvalda åtgärdsförslag 

Här redovisas de åtgärder som funnits med på den ursprungliga bruttolistan med åtgärdsförslag men 

som arbetsgruppen inte valt att gå vidare med. I tabellen nedan redovisas även en kort motivering till 

varför åtgärden valts bort. 

 

Bortvalda åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag Motivering till bortval 

Fristående steg 1- och 2-åtgärder 

Sänka hastigheten på 73:an under perioder med mycket trafik 
för att öka möjligheten att komma ut från anslutande vägar 

Sänkt hastighet bedöms komprimera trafiken vilket gör det 
svårare att komma ut på väg 73. Sänkt hastighetsgräns 
riskerar även att skapa en falsk trygghet som ledet till att 
trafikanter tar mer riskfyllda beslut. 

Reversibla körfält få den del av väg 73 som idag är trefältig Oklart vad vinsten av åtgärden skulle vara. 

Tydlig vägvisning för cyklister så att det inte fortsätter norrut 
på väg 73 efter Raffinaderivägen 

Åtgärd redan beställd av kommunen och ska genomföras 
under 2017. 

Möjliggöra för etablering av tankställe för biogas 
Inte inom ramen för ÅVS:ens problemformulering. 
Trafikverket bedömer att detta är en helt hållet kommunal 
fråga. 

Tydligare skyltning vid trafikplats Älgviken så att trafik mot 
exempelvis centrum och Nicksta camping väljer Nynäsvägen 
istället för väg 73. Endast skylta till färjorna via väg 73 

Kommunen önskar ej skyltning denna väg. Trafikverket 
skyltar ej till camping. 

Drift och Underhåll cykel och gång Ska skötas inom ordinarie kommunal verksamhet. 

Gång och cykel 

Planskild gång- och cykelpassage över väg 73 i höjd med 
järnvägsstationen 

Bro över eller tunnel under vägen skulle kräva långa ramper. 
Långa ramper riskerar att ge omvägar och bedöms svåra att 
få plats med i det aktuella området. 
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Miljö 

Bulleråtgärder vid Kalvö Koloniby 

Ansökan om bullerskyddsåtgärd i befintlig miljö avslogs i 
beslut från Trafikverket 2017-03-13, ärendenr: TRV 
2016/7763. Om väg 73 i framtiden byggs ut i enlighet med 
åtgärdsförslag nr. 36 kommer det dock göras en ny 
bullerutredning utifrån riktlinjer vid nybyggnation. 

Parkering 

Infartsparkering vid Sjötelegrafen för trafik till hamnområdet Finns inte plats där enligt kommunen. 

P-platser för Gotlandsresenärer som inte får plats med bilen 
på båten norr om gästhamnen 

Från kommunens sida är det inte intressant att avvara 
kommunal mark för denna typ av parkering. Kommunen 
behöver mark.   

Skytteltrafik mellan infartsparkering och målpunkter i 
hamnområdet 

Inget behov om intresse för infartsparkering saknas. 

Korsningarna med Teknikervägen & Hammarhagsvägen 

Trafiksignal i korsningarna med Teknikervägen och 
Hammarhagsvägen. 

Försämrar framkomligheten på väg 73. Ej lämpligt i denna 
trafikmiljö. 

Slå ihop korsningarna med Teknikervägen och 
Hammarhagsvägen i en cirkulationsplats. 

Försämrar framkomlighet på väg 73 utan att med säkerhet 
förbättra framkomligheten från sidovägarna. Kräver broar 
över järnvägen utan att ge samma fördelar som planskild 
trafikplats. 

Ny parallellväg mellan Teknikervägen och trafikplats Norvik 
Får inte plats i snittet mellan Alhagens våtmark, det nya 
industrispåret och väg 73. 

Förbjuda vänstersväng ut från Teknikervägen. och 
Hammarhagsvägen. 

Bättre att separera höger- och vänstersvängande. 

Ny påfart ut på 73:an från Hammarhagsvägen söder om 
Hammarhagen 

Åtgärden byggde på att en tillfällig omledningsväg för 
byggandet av industrispåret skulle permanentas. 
Omledningsvägen är inte längre aktuell. 

Säkerställa att det går att göra vänstersväng från 
Teknikervägen/Hammarhagsvägen ut på 73:an i två steg. 

Åtgärden behövs inte om åtgärd 27 genomförs. 

Påfartskörfält för högersvängande från Hammarhagsvägen 
Högersvängande ut från Hammarhagsvägen är ganska få och 
bedöms ha tillräcklig framkomlighet som det är idag. 

Korsning vid Raffinaderivägen 

Införa signalreglering i hela korsningen vid Raffinaderivägen 
Åtgärden bedöms ge för stor påverkan på framkomligheten 
för genomgående trafik på väg 73.  

Bygga om korsningen vid raffinaderivägen till cirkulationsplats 
Åtgärden bedöms ge för stor påverkan på framkomligheten 
för genomgående trafik på väg 73. 

Hamnområdet, Mysingsvägen-Stationen 

Cirkulationsplats vid Telivägen 

Korsningen ska flyttas i samband med exploatering i närtid. 
Det ligger i nuläget på exploatörens ansvar att utreda hur den 
nya korsningen ska utformas. Trafikverket har ett 
bevakningsuppdrag och ska säkerställa att korsningen 
utformas enligt gällande krav och riktlinjer. 

Möjliggör för personbilar att angöra terminalbyggnad längs 
väg 73. 

Åtgärden förenklar för bilåkande till färjeterminalen vilket kan 
leda till att fler tar bilen istället för att gå, cykla eller åka 
kollektivt. Går emot flera av åtgärdsvalsstudiens mål.  
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder  

7.1. Beskrivning av övergripande inriktning 

Samtliga åtgärdsförslag som presenteras i kapitel 6 har av arbetsgruppen bedömts som intressanta att 

gå vidare med på ett eller annat sätt. På vilken sätt en åtgärd bör behandlas vidare varierar mellan 

olika åtgärder, vissa enklare åtgärder kan genomföras relativt omgående medan andra kan genomföras 

först på längre sikt. Vissa mer långsiktiga åtgärder kan dessutom kräva att någon form av ytterligare 

utredning initieras redan på kort sikt.  

I följande avsnitt presenteras den inriktning för de olika åtgärderna som arbetsgruppen har enats 

kring. Inriktningen är även förankrad i åtgärdsvalsstudiens styrgrupp. Åtgärderna har delats in i 

följande kategorier utifrån hur angelägna de är sam utifrån hur de bör hanteras vidare.  

 Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt.  

 Åtgärder som kan och bör genomföras så fort som möjligt. 

 Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på lång sikt.  

 Åtgärder som är beroende av andra omfattande åtgärder men som bör genomföras på längre 

 sikt för att stötta framtida samhällsutveckling.   

 Rekommenderade åtgärder utan kritisk tidshorisont.  

 Enklare förhållandevis billiga åtgärder som bedöms ge visst bidrag till måluppfyllelse men 

 som inte är nödvändiga att genomföra vid en viss tidpunkt. Kan dock genomföras på kort sikt. 

 Återkommande åtgärder som bör genomföras kontinuerligt oberoende andra av 

 åtgärder.  

 Åtgärder som kan och bör implementeras i respektive aktörs löpande verksamhet.  

 Ej nödvändig i nuläget men bör övervägas på längre sikt.  

 Åtgärder som bedöms ge nyttor på sikt men som inte bedöms nödvändiga att genomföra i 

 närtid. Vissa åtgärder kan behöva konkretiseras redan på kortare sikt för att kunna spelas in 

 respektive aktörs långsiktiga planering.  

7.2. Rekommendation för vidare hantering av åtgärder 

7.2.1. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad (tkr) Kommentar 

10a Anlägga en gång- och 
cykelbana längs väg 73 mellan 
Nynäsvägen och Nynäshamns 
station, med befintlig infart till 
Gotlandsterminalen 

TRV 

Kommun 

3 400 Uppfyller ej de regionala kraven 
men klar förbättring jämfört med 
dagsläget. 

11 Anlägga gång- och cykelbana 
längs med Teknikervägen 

Kommun 4 500 Nynäshamns kommun driver arbete 
med detaljplan. 

12 Höj standard i korsning väg 
73/Skyttens hälls väg 

TRV 350 Eventuellt i samband med 10a. 

14 Anlägga passage i plan för 
gång- och cykeltrafik vid 
Telivägen 

Kommun 

TRV 

1 000 

 

Byggs i samband med flytt av 
befintlig korsning. Senast 2019 ska 
en cirkulationsplats vara byggd 
enligt avtal mellan kommunen och 
exploatör. 
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15a Anslut raffinaderiområdet till 
det lokala kollektivtrafiknätet 

 

Kommun 

SLL 

Ca 15 000 
tkr/år för en ny 

busslinje 

Önskemål från kommunen som 
spelar in detta mot landstinget 
trafikförvaltning. 

18a Mindre faunapassage under 
väg 73 vid Alhagen 

TRV 150 Fördjupad behovsutredning krävs 
inledningsvis. 

19 Parkering/uppställning för tung 
trafik norr om tätorten 

Hamn 

Kommun 

Ej bedömd Utredning bör starta på kort sikt för 
att utreda behov. Färdigställande 
(om aktuellt) bedöms ske först på 
längre sikt. 

24 Separera höger- och 
vänstersvängande ut på 73:an 
från Hammarhagsvägen 

Kommun 

TRV 

1 000 Åtgärden ger positiva effekter för 
framkomligheten i lokalvägnätet. 
Kommunen önskar att åtgärden 
genomförs i samband med att 
Hammarhagsvägen dras om. 
Åtgärden får inte påverka tidplan för 
utbyggnad av industrispåret. 

26 Påfartskörfält för 
vänstersvängande från 
Teknikervägen och 
Hammarhagsvägen 

TRV 1 000 Åtgärden innebär omfördelning av 
vägutrymme. Behöver inte påverka 
byggandet av industrispåret. 

28 Trafikplats Norvik. Höger 
norrgående körfält blir avfart 
och påfartsfält  

TRV 2 000 Utreds i samråd med Stockholm 
hamnar. Om åtgärd ej är möjlig att 
genomföra bör åtgärd 29 
tidigareläggas. 

30 Separat påfartskörfält för 
högersvängande från 
Raffinaderivägen 

TRV 1 000  

33 Gent, säkert och tydligt gång- 
och cykelstråk mellan stationen 
och färjeterminalen 

Kommun 

TRV 

1 500 Hänger ihop med åtgärd 34 

34 Optimera södra infarten till 
hamnen 

Kommun 5 000 Hänger ihop med åtgärd 33 

35 Flytta all infart och utfart till 
hamnen till befintlig utfart vid 
Mysingsvägen 

Hamn 

TRV 

Kommun 

2 000 tkr för 
utredning men 

sedan 
tillkommer 

ombyggnad i 
infrastrukturen 

Utredning bör starta på kort sikt men 
då åtgärd bedöms vara mycket 
omfattande kan genomförandet vara 
aktuellt först på lång sikt. 

TRV=Trafikverket, Kommun=Nynäshamns kommun. Hamn=Stockholms Hamnar, SLL=Stockholms Läns 

Landsting,  

7.2.2. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på lång sikt 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad (tkr) Kommentar 

10b Anlägga en gång- och 
cykelbana längs väg 73 mellan 
Nynäsvägen och Nynäshamns 
station, med flyttad infart till 
Gotlandsterminalen 

TRV 

Kommun 

5 000 Prioriterad men är beroende av 
åtgärd 35 därav tidsperspektiv lång 
sikt. Innebär en förbättrad standard 
jämfört med 10a, i enlighet med 
regional cykelplan. 
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7.2.3. Rekommenderade åtgärder utan kritisk tidshorisont 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad (tkr) Kommentar 

1 Öppna gater till 
Gotlandsterminalen 
tidigare/öppna fler gater 

Hamn 

DG 

Ej bedömd  

3 Tydliggör cykelbana över 
broarna vid trafikplats Älgviken 

TRV 50  

4 Gratis Wifi i hamnområdet Hamn Ej bedömd  

7 Anpassa parkeringsstrategi för 
att gynna hållbart resande 

Kommun 500  

20 Parkeringsförbud 
Raffinaderivägen 

Kommun 15 Åtgärden innebär i ett första skede 
att kommunen ser över möjligheten 
att införa p-förbud. 

DG=Destination Gotland 

7.2.4. Återkommande åtgärder som bör genomföras kontinuerligt oberoende av andra 

åtgärder 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad (tkr) Kommentar 

2 Anpassa tidtabell för färjor för 
minimerad trafikbelastning 

Hamn 

Rederier 

Ej bedömd Detta ska utföras i den mån det är 
möjligt med hänsyn till andra 
påverkande faktor varav det kan 
finnas flera som Stockholms hamnar 
inte har rådighet över. 

5 Bilfritt resande med färja TRV RG 
DG, SLL, 

FB 

Ej bedömd Nästa steg blir en fördjupad 
utredning. Trafikverket 
sammanhåller och driver frågan 
även om själva åtgärder ägs primärt 
av andra aktörer. 

6 Godsoptimering för minimerad 
trafikbelastning 

Hamn 

Trans 

Ej bedömd Troligen görs denna åtgärd 
kontinuerligt redan nu även om det 
säkert finns förbättringspotential.  

8 Kapacitetsutnyttjande av 
järnväg för effektivare 
godstransporter 

TRV 
Hamn 

Trans 

Ej bedömd Detta behöver ständigt genomföras 
speciellt efter Norviks öppnande.  

RG=Region Gotland, FB=Flygbussarna, Trans=Transportörer 

7.2.5. Ej nödvändig i nuläget men bör övervägas på längre sikt 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad (tkr) Kommentar 

9 Cykelkampanj för att öka 
cykling till arbetsplatser 

Kommun Ej bedömd När andra föreslagna cykelåtgärder 
genomförts. 

13 Anlägga planskild passage för 
gång- och cykeltrafik i höjd 
med Telivägen 

Kommun 

TRV 

2 000 En långsiktig och mer trafiksäker 
komplettering till åtgärd 14 

15b Anslut Kalvö och Norvik till det 
lokala kollektivtrafiknätet 

Kommun 

SLL 

Ca 15 000 
tkr/år för en ny 

busslinje 

Önskemål från kommunen som 
spelar in detta mot landstinget 
trafikförvaltning. 

16 Kollektivtrafikkampanj i 
samband med införande av 
eventuell ny linje 

Kommun 

SLL 

Ej bedömd Beroende av åtgärd 15a och 15b. 
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17 Förläng viltstängsel TRV Del av åtgärd 
36 

Del av åtgärd 36, ej aktuellt som 

enskild åtgärd. 

18b Faunapassage under väg 73 
vid Alhagen 

TRV 1 500 Kräver omfattande åtgärder i väg 73 
och föreslås därför som en del i 
framtida eventuell utbyggnad av 
vägen enligt åtgärd 36. 

22 Prioritet för räddningsfordon ut 
från Hammarhagsvägen 

TRV 

RT 

500 Kan prioriteras om 
räddningstjänsten önskar. 

23 Separera höger- och 
vänstersvängande ut på 73:an 
från Teknikervägen 

Kommun 

TRV 

1 000 Behovet behöver följas upp på sikt. 
Frågan bör beaktas i 
detaljplanearbete 

25 Påfartskörfält för 
högersvängande från 
Teknikervägen 

TRV 

Kommun 

1 000 Behovet behöver följas upp på sikt. 
Frågan bör beaktas i 
detaljplanearbete 

27 Slå ihop korsningarna i en 
planskild trafikplats, Trafikplats 
Kalvö 

TRV 157 000 Enskild åtgärd eller del av åtgärd 
36. 

29 Påfartsramp av rutertyp mot 
norr i trafikplats Norvik 

TRV 38 000 Enskild åtgärd eller del av åtgärd 
36. Åtgärd 28 bedöms kunna 
hantera behoven på kort sikt. 

31 Bygga parallellväg mellan 
Raffinaderivägen och 
trafikplats Norvik 

Kommun 

Nynas 

TRV 

17 000 Åtgärden tas vidare som ett inspel i 
kommunens långsiktiga planering. 

32 Separera höger- och 
vänstersvängande ut från 
Mysingsvägen tidigare. 

Hamn 700 Påverkas av åtgärd 35. 

36 Mötesseparera väg 73 hela 
vägen in till Nynäshamn tätort 

TRV 

 

 

300 000 

(i kostnaden 
ingår två 

trafikplatser, 
viltstängsel 
samt större 

faunapassage) 

 

Långsiktig mycket omfattande 
åtgärd. Behovet av åtgärden 
behöver bevakas av berörda aktörer 
redan på medellångsikt för att det 
ska vara möjligt att spela in 
åtgärden i Trafikverkets långsiktiga 
planering i tid.  

Åtgärden är möjlig att dela i två eller 
flera etapper. Den norra delen 
mellan trafikplats Älgviken och 
Kalvö (Tekniker- och 
Hammarhagsvägen) bedöms då 
vara mera prioriterad än den södra 
mellan Kalvö och Raffinaderivägen.  

RT=Räddningstjänsten, Nynas=Nynas AB 
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Trafikverket, 172 90 Sundbyberg. Besöksadress: Solna strandväg 98, Solna. 

Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

 

www.trafikverket.se 


