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§ 103 Svar på remiss: Inbjudan till samråd, Elväg,
Väg 73 Nynäshamn-Västerhaninge
Sammanfattning

Trafikverket har tagit fram en vägplan ombyggnad till elväg på väg
73 mellan trafikplats Älgviken och Fors. Detta görs genom att
tillföra befintlig väganläggning en ny funktion. Bakgrunden är att
elvägar har potential att medverka i omställningen av
transportsystemet till fossiloberoende energikällor. Kort beskrivet
innebär en elväg att fordon, primärt lastbilar, kan laddas mede
elektrisk energi dynamiskt under färd.
Trafikverket kommer att genomföra en elvägspilot men utreder två
sträckor i varsin vägplan. Den andra är E20 utanför Hallsberg i
Örebro län. Det är oklart vilket det slutliga valet blir.
Trafikverket skickar nu ut vägplanen för elväg på väg 73 på samråd
och önskar svar senast 16 april 2021.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att väg 73 är synnerligen
lämpad för ombyggnad till elväg. Länets stora befolkning
koncentrerad på liten yta utgör Sveriges största
konsumtionsmarknad med stora behov av klimatsmart
varuförsörjning. Öppnandet av Norviks hamn med kommande
utbyggnad innebär stora mängder lastbilstransporter som lämpligen
kan nyttja elvägen.
Av de föreslagna tekniklösningarna föredrar
kommunstyrelseförvaltningen de som är förlagda i vägkroppen
framför en kontaktledning i luften. Den får anses ha negativ
inverkan på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljö.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
- Dokument för väg 73 Västerhaninge-Nynäshamn, Trafikverket,
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/elvagnynashamn-eller-orebro/vag-73-
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vasterhaningenynashamn/dokument-for-vag-73-vasterhaningenynashamn/
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Trafikverket inklusive tjänsteskrivelse (se
anvisningar i inbjudan)
För verkställighet: KSF
För kännedom: Strategisk planering
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