
 

 

     Trosa 22 mars 2018 

Trafikverket 

Ärendemottagningen 

Maria Dryselius 

Box 810 

78128 Borlänge 

 

  

 

  

Väg 768, Utterviksvägen - uppgradering/ny vägbeläggning 

 
Vi som lever och verkar på Tureholmshalvön i Trosa kommun upplever att kvaliteten på väg 768 

(Utterviksvägen) blivit allt mer eftersatt och ifrågasatt. Detta skapar stora problem för oss som 

använder vägen. Problem som kommer att öka i takt med en planerad/förväntad utveckling på 

halvön. Därför hoppas vi att informationen nedan ska kunna utgöra en grund för uppgradering av 

vägen. 

 

Väg 768 byggdes på 1940 talet och fick en vägbeläggning (oljegrus)på 60 talet. Sedan dess har den 

inte varit föremål för något större upprustningsarbete. När vägen byggdes var Tureholmshalvön 

sporadiskt bebyggd. Därefter har ridskola startats på Tureholm och ett antal bostäder hyrs ut där. 

Viksnäs har byggts ut såsom ock Uddby samt Viksnäs/Åshorn. Trosa Golfklubb har anlagt en 18-håls 

golfbana. Lagnövikens och Hagstugans Samfällighetsföreningar har tillkommit med ett 120-tal 

fastigheter. Utbyggnad och förtätning har även skett vid Korsnäs Udde och Käftudden. Fortsatt 

utbyggnad på halvön sker med nya tomter vid gamla skolan, på golfklubbens mark samt inom 

Trosaskogen (i anslutning till Lagnövikens samfällighetsförening). En fortsatt förtätning kan även 

komma att planeras inom detta sist nämnda område. Till allt detta kommer en planering om ett 100-

tal nya fastigheter vid Gillbergsvik. 

Enligt NVDB har inte trafikflödet på väg 768 mätts sedan 2009. Då var flödet cirka 1100 fordon per 

dygn men allt talar för att trafikmängden har ökat betydligt sedan dess. Idag är trafiksituationen 

drastiskt förändrad jämför med när väggen byggdes och den allt mer ökande trafiken tär hårt på 

vägen som är i stort behov av genomgripande åtgärder. Numera är det dessutom så, i avsaknad av 

kollektivtrafik, att boende som arbetar och har barn måste ha två bilar per familj för sitt 

transportbehov. 

Detta ger otvivelaktigt en redan, i förhållande till ursprungsbehovet, drastiskt förändrad 

trafiksituation. En situation som med nyproduktionen i minne kommer att bli än mer drastisk för att 

inte säga katastrofal. 

Enligt tillgänglig information har vägen fått en ny oljegrusbeläggning en gång sedan den anlades och i 

övrigt har endast små lokala reparationer gjorts och vägen är nu i ett mycket dåligt skick både vad 

gäller beläggning som djupa längsgående hjulspår orsakade av den ökade trafikintensiteten med 

både lättare och tyngre trafik. Lokalt har den tyngre trafiken tryckt ut vägbanan mot dikena och 

därför bildas djupa hjulspår. Någon kantskärning och dikesrensning har heller inte gjorts på många år 

vilket innebär att det finns en hög jordkant mellan vägbanan och diket och vattnet kan inte rinna av 

vägbanan. 



 

 

 

När vägen byggdes fanns endast några jordbruksfastigheter och ett mindre antal sommarstugor och 

därmed var trafikintensiteten mycket låg. 

 

Nu finns ett flertal samfällighetsföreningar, en golfklubb, en bergtäkt och mer intensiv trafik till Askö- 

laboratoriet. Det innebär en ökad trafik inte bara under sommarmånaderna utan även vintertid 

eftersom antalet året runt boende ökat kraftigt. Det görs i stort sett ett antal reparationer efter varje 

regnskur då det bildas hål i vägbanan och de kan bli mycket stora innan nästa reparation görs (se 

bilaga). Det händer allt som oftast att bilister kör ner i dessa hål eftersom de döljs av den stora 

vattenpöl som täcker inte bara hålet utan även en större del av vägbanan. Det finns också pålar och 

numera även stenar av okänd storlek i vägbanan som troligtvis slogs ner i samband med vägbygget 

och dessa pålar är nu på väg upp ur vägbanan. Stenarna trycks successivt upp allt högre. För några år 

sedan slipade man ner pålarna i höjd med vägbanan men de fortsätter att tryckas upp av tjälen. 

Utöver detta börjar även stenar (modell större) att krypa upp genom vägbanan – se bifogad bild. 

 

Vi, som bor här och trafikerar denna väg dagligen, önskar nu att det görs en genomgripande 

upprustning av väg 768 för att undvika bilskador och kanske även olyckor. De ständiga 

reparationerna måste även innebära en stor kostnad för Trafikverket och därför bör det ligga i 

Trafikverkets intresse att slippa dessa kostnader. Vi refererar även till Henrik Johansson på 

Trafikverket i Sörmland, som är väl insatt i denna vägs mycket dåliga skick.  

 

För nedanstående, vidtalade och stödjande boende, företag och föreningar som regelbundet 

använder sig av Utterviksvägen, väg 768. 

 

 

 

 

Kjell Blanklin    Ulf Wallin 

 

Lagnövikens samfällighetsförening  Käftuddens vägsamfällighet 

Lagnö Gård Brf  Lagnö Bo Kooperativ Hyresrättsförening 

Lagnö barn   Lagnö Studio 

Lagnö Vandrarhem  Askö laboratoriet 

Hagstugans  samfällighetsförening  Hagstugan Korsnäs Vägsamfällighet  

Uddby vägsamfällighet  Åshorns samfällighetsförening  

AB Hvalfisken   Trosa golfklubb 

Tureholms Ridskola  Åkerbergstrafik AB 

 

Kopia 

Trosa kommun  Daniel Portnoff 

   Mats Gustavsson 

 

Regionförbundet  Fredrik Högström 

   

   



 

 

     

   

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Väg 768 den 19 mars 2018-03-19 

Väg 768 har sedan drygt en vecka tillbaka varit i ett bedrövligt skick.  Framför allt vägsträckan vid 

Tureholms slott. Den tunna vägbanan har en mängd sprickor och ett stort antal hål där vissa är drygt 

40 cm i diameter och ca 10 cm djupa. På kvällen syns inte dessa hål utan ett flertal bilister har kört 

ner i dem. Vi anser att sedan 1 år tillbaka har vägunderhållet kraftigt försämrats. Det kan ta över en 

vecka innan hål repareras. Nedan finns bilder som visar vägens mycket dåligs skick 

 

 

 



 

 

 

 

 


