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Avsnitt Sida Stycke (om 
nödvändigt)

Synpunkt från Granskningskommentar

Sammanfattn 7 1 Jan Lorichs "Framkomligheten för resenärer/trafikanter på det primära vägnätet (E4) ska inte försämras..." 
Kommentar: Ändras till "...på det primära och sekundära vägnätet..." Befogat eftersom trafik omleds vid olycka på E4.

5.1 17 1 Jan Lorichs "Nya VA-lösningar i området och ökad belastning med förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor, trädgårdsgödsling mm är 
andra aspekter som kommer att påverka tillflödena mot Bornsjön."
Tillägg: "Området ligger dock utanför sekundär skyddszon och behandlas inte i denna ÅVS."

5.1 17 4 Jan Lorichs Tillägg: Kommunstyrelsen i Salem har vid sammanträde 2016-11-28 uttalat: "Väg 580 riskerar delvis att stängas om 
Stockholm Vatten tar över och därmed blockeras många medborgares möjligheter till rekreation och friluftsliv runt 
Bornsjön och Vällinge". Här avses motorburna medborgare.

5.2 19 2 Jan Lorichs Ta bort: "Däremot pågår viss planering för nya bostadsområden längre västerut i Högantorpsområdet som på sikt kan 
påverka vattenkvaliteten på olika sätt." Endast sekundär skyddszon behandlas

5.2 22 4 Jan Lorichs Kommentar: Någon koppling mellan eventuell förändring av huvudmannaskapet och vattenskyddet finns dock inte. 
Tillägg: "Kommunstyrelsen i Salem protesterar mot att Trafikverket sviker sitt kärnuppdrag. Det har i många decennier 
varit en självklarhet att Trafikverket svarar för underhållet av de statliga vägarna på landsbygden. Om verket lyckats i sitt 
uppsåt äventyras ett bostadsprojekt i Salem och Södertälje kommuner."

5.2 22 5 Jan Lorichs Tillägg: Kommunstyrelsen i Salem har vid sammanträde 2016-11-28 uttalat: "Väg 580 riskerar delvis att stängas om 
Stockholm Vatten tar över och därmed blockeras många medborgares möjligheter till rekreation och friluftsliv runt 
Bornsjön och Vällinge". 

6.2 28 1 Jan Lorichs "...hastigheten på denna sträcka sänks från 70 till 50 km/h."
Kommentar: Nej, restiden är viktigare, bredda vägen istället.

6.2 28 2 Jan Lorichs "...föreslås ett omkörningsförbud införas för sträckan..." 
Kommentar: Nej, restiden är viktigare, bredda vägen istället.

6.2 28 3 Jan Lorichs Kommentar: Den tunga trafiken bör inte beläggas med genomfartsförbud. Framkomligheten är viktigare.
6.2 31 sista Jan Lorichs "En framtida utbyggnad av separat GC-bana..." 

Kommentar: Viktigt att åtgärden med sidoräcken synkas med GC-banan så oskyddade trafikanters framkomlighet ej 
försämras.

6.2 32 sista Jan Lorichs "...hastigheten på denna sträcka sänks från 70 till 50 km/h." 
Kommentar: Nej, restiden är viktigare, bredda vägen istället.

6.2 33 2 Jan Lorichs Kommentar: Skyddsåtgärder med räcken borde gå att ordna trots att sjön tidvis kan nå samma höjd som vägbanan.
6.2 33 4 Jan Lorichs Tillägg: Kommunstyrelsen i Salem har vid sammanträde 2016-11-28 uttalat: "Väg 580 riskerar delvis att stängas om 

Stockholm Vatten tar över och därmed blockeras många medborgares möjligheter till rekreation och friluftsliv runt 
Bornsjön och Vällinge". Här avses motorburna medborgare.

6.2 34 2 Jan Lorichs "Sträckor där åtgärder syftar till att minska risken för trafikolyckor samt minimera spridningen av föroreningar om det 
skulle uppstå en olycka med tung trafik."
Kommentar: Den tunga trafiken bör inte beläggas med genomfartsförbud. Framkomligheten är viktigare
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6.6 46 tabellen Jan Lorichs "Stängningen av Vällingevägen hindrar inte..."
Kommentar: Ta bort ordet inte och rödmarkera.

6.6 46 tabellen Jan Lorichs "Framkomligheten för resenärer/trafikanter på det primära vägnätet (E4) ska inte försämras..." 
Kommentar: ändras till "...på det sekundära och primära..." Befogat eftersom trafik omleds vid olycka på E4. Rödmarkeras.

7.2 47 sista Jan Lorichs "...berörda kommuner inbjuds delta och står för egen tid." 
Kommentar: Kan tidsåtgången per kommun bedömas redan nu?


