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Utveckla Trosa utan förbifart! Nu startar namninsamling. 

Trosas småstadskaraktär och närheten till skärgård och härlig natur är viktiga orsaker till 

varför många bor i och besöker Trosa kommun. Trots det finns det fortfarande planer på att 

bygga Trosa förbifart (= Infart Västra Trosa) som skulle innebära att närnatur och åkermark 

läggs under asfalt.  

Förbifarten skulle öka bullerstörningarna i kulturrika Trosaåns dalgång, i våra tätortsnära 

strövområden samt i Tureholmslandskapet.  

Investeringskostnaden för kommuninvånarna skulle bli hög, enligt uppgift runt 60 miljoner 

kronor. Men med fördyringar som brukar inträffa så kanske den landar på uppåt 100 miljoner 

kronor eller mer. Med en redan idag mycket hög låneskuld per invånare så är projektet 

olämpligt. Ökad trafik och mer buller riskerar att sänka Trosas attraktivitet som besöksmål. 

Det påverkar ekonomin och förutsättningarna för kommunens utveckling negativt.     

Under 2014 pågick ett initiativ för att påverka politikerna att låta hålla en folkomröstning om 

Trosa förbifart. Men det vann inte politisk majoritet. Trots att det var uppenbart att många 

människor inte vill ha förbifarten när de väl förstod att förbifarten inte skulle medföra någon 

förbättring av trafiksituationen på Smäckbrogatan i Trosa. Trafikverkets utredning visade 

tvärtom att trafikflödena på Smäckbrogatan skulle öka, på grund av förbifarten, med tanke på 

den kraftfulla bostadsexpansion som kommunen ville genomföras väster om Trosa tätort.  

Namninsamlingen är öppen för alla 

Namninsamlingen är för alla som vill säga JA till Trosas småskalighet och närnatur och säga 

NEJ till Trosa förbifart.  

Invånare i alla åldrar kan skriva under, likväl som besökare, turister och andra personer som 

värnar Trosas karaktär. För alla som vill slå vakt om Trosas attraktivitet som besöksmål, som 

småstad och attraktiv port till skärgården.  

Blankett för underskrifter kan beställas via kontaktpersonerna eller hämtas  

via Facebooksidan Utveckla Trosa utan förbifart 

Initiativtagare  

Namninsamlingen är ett initiativ av personer och organisationer i samverkan.  

Naturskyddsföreningen i Trosabygden och Sörmland administrerar namninsamlingen.  

Kontaktpersoner 

Karl-Axel Reimer, karl-axel@reimer.nu 

Annelie Karlsson, annelieka65@hotmail.com 
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