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Miljöpåverkan av vägplan Östra infarten Nyköping, Nyköpings 
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 15 § Väglagen (1971:948) att vägplan för Östra 
infarten Nyköping i Nyköpings kommun inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsens bedömning om åtgärdens förmodade miljöpåverkan utgår från kriterierna i 
10 – 13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Åtgärdens utmärkande egenskaper – omfattning
Utredningsområdet sträcker sig, enligt underlaget, längs med del av Lennings väg i 
Nyköping. I söder avgränsas det av Ekensbergsrondellen och i norr av trafikplats 
Påljungshage (134). Väster om utredningsområdet ligger Gustavsbergs köpcentrum och till 
öster ett mindre verksamhetsområde. Trafikverket bedömer att projektets influensområde i 
huvudsak följer utredningsområdet men ett par undantag anges bland annat 
bullerutbredning och ett angränsande verksamhetsområde med en potentiell 
markförorening. Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning av omfattningen, men 
understryker vikten av god planering av trafikomläggningar under byggtiden för att 
begränsa oönskade störningar i andra delar av tätorten. Länsstyrelsen konstaterar att det av 
underlaget inte framgår i vilken mån projektets syfte att möjliggöra åtgärder som är 
kapacitetshöjande indirekt kan påverka trafikflödet längs Lennings väg i andra delar av 
tätorten. 
Åtgärdens lokalisering - miljöns känslighet
Av underlaget framgår att det inte bedöms finnas några utpekade värdefulla natur- och 
kulturmiljöområden som direkt påverkas. Utredningsområdet är enligt underlaget starkt 
påverkat av infrastruktur med närheten till E4 och trafikplatsen med anslutande vägar. 
Vidare bedöms inga särskilda riskområden finnas inom utredningsområdet. Boendemiljöer 
i närområdet av trafiken på Lennings väg är idag bullerutsatta. Kommande bullerutredning 
kommer, enligt underlaget, att klargöra eventuella behov av lokala bullerskyddsåtgärder 
som projektet kan medföra. Det finns enligt underlaget inga indikationer på att riktvärden 
för miljökvalitetsnormer överskrids inom utredningsområdet. För utredningsområdet finns 
enligt underlaget inga kända vattenförekomster, varken grund- eller ytvatten och det 
bedöms därför inte föreligga någon risk att miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas. 



BESLUT
 BESLUT
 

 2(3)
Datum Dnr

2021-06-16
 

343-327-2021
 

De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper
Av underlaget framgår att breddningen av Lennings väg och flytten av cirkulationsplatsen 
innebär att ny mark kommer tas i anspråk. För att minimera negativ miljöpåverkan anges 
att dessa åtgärder, i största möjliga mån, kommer göras i redan påverkade miljöer. Till 
exempel föreslås breddningen av Lennings väg främst ske västerut, mot Gustavsbergs 
köpcentrum, för att i så liten omfattning som möjligt behöva göra intrång i tallhällmarken i 
öster. Länsstyrelsen konstaterar att det saknas uppgift om vilka trafikflöden som projektets 
åsyftade kapacitetshöjning prognostiseras medföra och därmed underlag för bedömning av 
eventuellt tillkommande risk för störningar, hälsopåverkan och utsläpp av 
klimatpåverkande gaser.
Samlad bedömning
Länsstyrelsen delar, med hänsyn tagen till ovanstående planeringsförutsättningar samt 
förutsatt att underlagets åtgärdspunkter (kapitel 8) följs, Trafikverkets bedömning att 
vägplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen bedömer att det i den fortsatta planeringen bör utredas och beskrivas i vilken 
mån projektets syfte att möjliggöra kapacitetshöjande åtgärder indirekt kan påverka 
trafikflöde och därtill hörande knutna störningar och klimatpåverkan. 

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har 2021-06-01 översänt en begäran om Länsstyrelsens beslut i fråga om 
vägplan för Östra infarten Nyköping kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Till 
begäran har bilagts samrådsunderlag och samrådsredogörelse för vägplanen.
Av samrådsunderlaget framgår att Östra infarten är en viktig infartsled till Nyköping. Här 
finns handelsområden på ömse sidor av motorvägen E4 och stora trafikflöden av så väl 
fordonstrafik som gång- och cykeltrafik. Dagens utformning medför enligt underlaget 
köbildning och trafiksäkerhetsrisker vid vissa tidpunkter på dagen. Projektet syftar enligt 
underlaget till att möjliggöra för kapacitetshöjande åtgärder och att öka trafiksäkerheten för 
samtliga trafikanter. Projektområdet omfattar en cirka 600 meter lång sträcka av Lennings 
väg som sträcker sig från Ekenbergsrondellen till trafikplats 134 vid Påljungshage intill 
väg E4. De åtgärder som enligt underlaget föreslås är ombyggnad av rampanslutningen vid 
trafikplats 134 (Påljungshage), anläggande av en planskild passage under avfarten från 
E4:an (från Norrköping) samt ny placering och utformning av Ekensbergsrondellen. Del av 
Lennings väg föreslås byggas om och utformas med 2+2 körfält och Svärtavägen med 
intilliggande gång- och cykelväg anpassas till nytt läge för Ekensbergsrondellen.
Projektet har föregåtts av en åtgärdsvalsstudie -Åtgärdsvalsstudie för Östra infarten till 
Nyköping, 2017.
Av samrådsunderlaget framgår att de miljöaspekter som har beaktats i analysen av 
miljöförutsättningar bland annat varit kulturmiljö, naturmiljö, vattenmiljö, boendemiljö - 
buller, risk och säkerhet, förorenad mark, klimat och energi.
Trafikverket bedömer att följande miljömål kommer att bli mer än obetydligt påverkade av 
projektet: Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. 
Omläggningen av korsningen bedöms enligt Trafikverket efter genomförande bidra 
positivt till uppfyllelse av de två först listade miljömålen. För målet Ett rikt växt- och 
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djurliv uppstår vid byggnation negativ påverkan på vägkantsmiljöer, som möts med att vikt 
läggs vid att skapa goda förutsättningar för nya artrika vägkanter.
Trafikverket gör bedömningen att projektet inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, eftersom projektet syftar till förbättringsåtgärder i befintlig miljö och att 
projektområdet till större delen omfattar mark som redan idag är ianspråktagen.

Synpunkter på avgränsning av miljöbeskrivning
Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets listade viktiga frågeställningar att undersöka 
i den fortsatta planeringen som de framgår av kapitel 8.
Länsstyrelsen anser att det i den fortsatta planeringen bör utredas och beskrivas i vilken 
mån projektets syfte att möjliggöra kapacitetshöjande åtgärder indirekt kan påverka 
trafikflöde och därtill hörande knutna störningar i andra delar av tätorten. 
Länsstyrelsen anser vidare att den påverkan som, som kan följa på projekterad 
kapacitetshöjning för motorfordonstrafik, bör redovisas och bedömas i kommande 
klimatkalkyl samt i bedömning av i vilken mån projektet bidrar till miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan och de klimatpolitiska målen i övrigt.

Bestämmelser som beslutet grundas på
15 § Väglagen (1971:948) jämförd med 10 – 13 §§ miljöbedömningsförordningen 
(2017:966).
Information
Av 74 § andra stycket Väglagen följer att detta beslut inte får överklagas.

I nordöst berörs två fornlämningsliknande lämningar i form av en grund efter en källare 
och tre gropar (L1984:3590, L1984:3591). Dessa bör i möjligaste mån bevaras, men 
kommer inte att kräva arkeologiska insatser. Om bebyggelselämningen (L1982:8208) 
nordöst om det aktuella planområdet berörs krävs arkeologiska undersökningar, eftersom 
detta är en lagskyddad fornlämning. 
Beslutande
I handläggningen har samråd skett med Fredrik Nilsson (risk- och säkerhet), Agneta 
Scharp och Hampus Benckert (kulturmiljö) samt Therese Hamilton och Maria Gustavsson 
(klimat och energi).
Beslutet har fattats av infrastrukturhandläggare Rune van den Brink.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till
Nyköpings kommun
Region Sörmland
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