
                                                                                                        

                                                                                                                           Söderköping den 6/12 2016

Till Trafikverket

Samråd E22 förbifart Söderköping. Synpunkter från Centerpartiet.

(C) i Söderköping har sedan åttiotalet varit aktiva för att få till stånd en ny sträckning av E22. Skälen 
till detta, då som nu, är de miljö- och trafikproblemen som fordonstrafiken på E22 genom staden ger 
samt de barriäreffekter vägen skapar i tätorten. Dessutom är vägens kommande, ännu icke 
fastställda, fysiska placering ett stort hinder för kommunens utveckling i de tätortsnära delarna, då 
osäkerheten kring vägens dragning skapar stora icke utvecklingsbara zoner.

 (C) har också hela tiden lojalt ställt sig bakom de beslut som TRV fattat om dragning och 
kanalpassagealternativ trots att de inte alltid följt vårt partis ursprungliga uppfattning vad gäller t.ex. 
östlig eller västlig dragning. Vi har också sedan vägutredningen fastställdes sett verket fatta fyra olika 
beslut om kanalpassage, först tunnel, sen båtlyft, öppningsbar bro och nu senast akvedukt. 

Nu ser vi med stor tillfredsställelse att det av Regeringen 2014 fattade beslutet om finansiering, som 
TRV nu  följer upp med ett förslag till Vägplan, till stora delar följer gällande Fördjupad Översiktsplan 
för E22 som kommunen  fastställde 2008. Dock ställer vi oss frågande till varför inte projektet följer 
FÖP:en på ett par väsentliga punkter:

1. Befintlig kanalpassage ska rivas. Då återstår endast tunnel/akvedukt-passage på Europaväg för 
gång-, cykel-, lokal- och långsamtgående trafik som alternativ.

 - denna vägförändring skulle medföra stora barriäreffekter norrut där t.ex Petersburgs 
friluftsområde, Ramunderbergets naturreservat och Skeppsdockans camping finns, även bl.a 
Mariehovsområdet med stora arealer mark, lämplig för bl.a bostäder och verksamheter. Kommunen 
har sedan sextiotalet haft olika utvecklingsplaner för området och har i närtid förvärvat Mariehov. En
av utmaningarna har varit att få till stånd en naturlig koppling till tätorten för att balansera 
Norrköpings naturliga dragningskraft och ge tätorten befolkningsmässigt underlag för bl.a. 
näringslivets utveckling . Projektets nuvarande vägplanering försvårar för lång tid en sådan 
balansering och möjlighet till positiv utveckling. Vi undrar också var Norrköpings och Söderköpings 
gemensamma planering för spårbunden trafik tagit vägen? Vår uppmaning är: tänk om, tänk rätt. 

2. Den s.k. skärgårdslänkens syfte var att få till stånd kortast möjlig pendlingsväg via E22 till och från 
Sankt Anna- och Stegeborgsområdet, samt att därigenom även minska trafikflödena genom tätorten 
och bostadsområdena vid Alboga och Högby, risker som f.ö. redan Vägutredningen pekade på. Enligt 
nu liggande förändrade förslag är vägsträckningen förlängd och därigenom uppstår endast begränsad
avsedd effekt. Denna ändring har inte stöd i vare sig FÖP, Vägutredning eller det medfinansierings-



avtal som hade Regionen (LTP) som part. Vi förutsätter att arbetet på ovanstående två punkter 
framgent följer gällande FÖP. Om inte, måste Kommunfullmäktige och Region tillfrågas.

Dessutom noterar vi att TRV föreslår ytterligare en förändring i länsvägnätet, förutom ovanstående 
två nämnda exempel vid skärgårdslänk och nuvarande kanalbro, nämligen väg 801 mellan Bjärka och 
Linköpingsvägen, som föreslås övergå till enskilt ansvar. Vägen ligger centalt belägen i ett område 
som i den regionala och kommunala planeringen är mycket intressant och utvecklingsbar. Efter 
kontroll har inget samråd gjorts med den politiska ledningen för länstransportplaneringen även i 
denna fråga. På ett möte nyligen har KSO uttalat att väg 801, inklusive kanalbro, ska kommunaliseras.
Vi undrar: Vad är det som gäller?

En central fråga i ett stort infrastrukturprojekt är alltid ekonomi och finansiering. På samrådsmötet 
fick vi veta att det här är ett "miljardprojekt".  I nuvarande Nationell Transportplan har projektet en 
finansiell ram på cirka en halv miljard kronor. Vi förstår att det senaste kanalpassagealternativet, 
akvedukt, fördyrar projektet betydligt men ser det som mycket positivt att staten vill satsa på en 
robust långsiktig kanalpassagelösning. Våra farhågor är dock att den här fördyringen är orsaken till 
att projektet försöker spara på andra delar, t.ex., ovan nämnda förändringar jämfört med gällande 
FÖP. Detta är i så fall inte acceptabelt ur ett regionalt, kommunalt och lokalt perspektiv. En väg av så 
stort nationellt intresse som E22, ska kunna bäras av sin egen ekonomi och staten måste ha respekt 
och förståelse för att en liten landsbygdskommun som Söderköping har nog med sina egna 
ekonomiska utmaningar.

Till sist vill vi tillönska projektet lycka till med förhoppning om att vederbörlig hänsyn tas till boende, 
markägare, lantbrukare och andra intressenter i den nya vägens närhet samt att gång- och cykeltrafik
och kollektivtrafikresenärers intressen prioriteras. Det är också mycket viktigt att miljöhänsyn, 
avseende t.ex buller och annat som upplevs störande i vägområdets delar och som ligger nära 
bebyggelse eller där Söderköpingsborna vistas på sin fritid, tas genom att, där det är möjligt, lägga 
vägen i skärning i stället för på upphöjd bank.

För styrelsen i Centerpartiet Söderköping och (C):s kommunfullmäktigegrupp.

Dag som ovan,

Katarina Karlberg, ordförande

F.k. Riksdagsman Staffan Danielsson, Riksdagsman Anders Åkesson , Landshövding Elisabeth Nilsson, 
Trafik och Samhällsbyggnadsnämnden Region Östergötland, Kommunstyrelsen Söderköping, Chef för
stadsbyggnadskontoret Norrköpings kommun Hans Revenhorn


