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Just nu pågår arbetet för fullt med
den sista etappen av nydragningen
av väg 73 mellan Stockholm och Ny-
näshamn. Göran Persson tog det

första spadtaget och även om det rått de-
lade meningar om hur högt ribban ska
läggas är bygget igång. Det ursprungliga
förslaget var motorvägsklass hela vägen;
senare har önskemål om 2+1 standard*
höjts, för att lindra ansträngningen av
ekonomin.

Väg 73 tillkom år 1936 och är sedan
länge känd som ”dödens väg”. Denna död
har orsakats av höga hastigheter, dålig
sikt och obefintliga marginaler utanför
vitstreckningen. Döden har drabbat bilis-
ter, gång- och cykeltrafikanter och boen-
de längs vägen, liksom korsande rådjur i
en ansenlig mängd.

Slutetappen har dröjt
Den senaste etappen färdigställdes under
åren 1996–97 mellan Jordbro och Fors
trafikplats och jag minns en svindlande

ödslig cykeltur mitt på asfaltsbältet en
fullmånenatt just innan vägen öppnades
för trafik.

Slutetappen har kommit att dröja. Dels
av ekonomiska, dels av politiska skäl, och
dels för att få den delvisa omdragningen
av vägen att fungera med lokala förhål-
landen och boende- och markägarkrav
längs sträckningen.

Nya kontra gamla grepp
Det faktiska bygget har föregåtts av ar-
keologiska undersökningar, som det är
myndighetskrav på. Därtill kommer pla-
nering av dammar som vattenreserver
och skydd mot läckage vid en eventuell
olycka med utsläpp som följd. Det är un-
der alla omständigheter ett gigantiskt fö-
retag, ett enormt och långtgående pro-
jekt. Strax söder om Fors trafikplats är det
möjligt att iaktta olika tiders sätt att han-
tera den fysiska manifestationen av be-
greppet väg.

Den nya vägsträckningen svänger mått-

ligt i höjd- och sidled. Den bereder en
lugn, variationsreducerad körning längs
en relativt uträtad linje, helt i enlighet
med teorin om det kortaste avståndet
mellan A och B. Tiden man sparar och de
samhällsekonomiska vinsterna i form av
minskad bränsleåtgång man gör, övervä-
ger förlusten av odlingsbar mark och
större prislapp för sprängning av berg och
utplanande av mark.

År 1936 var man mer följsam med land-
skapets variationer. Man sprängde och
man rätade ut, men man följde i stort sett
bergssidor, skogsbryn och kullars fötter.
Den nu gamla 73:an har en mycket mer
varierad karaktär än motorvägen och ser
synnerligen smal ut jämfört med den
bredd som anläggningen av motorvägen
upptar. 

Slingrande grusväg
Den gamla färdleden mellan Stockholm
och Nynäshamn var en grusväg med mil-
stenar. Skjutshåll inrättades på jämna av-
stånd, där kurirer kunde byta häst för att
hålla högsta möjliga hastighet under sina
ärenden. Vägen var en grusväg som sling-
rade fram bäst den kunde mellan klipp-
block i skogssluttningarna, tätt intill
gränserna mellan åkertegarna och hop-
pande över små stenbroar djupt nere i
dalgångarna. 

Strax söder om Fors trafikplats kan
dessa tre generationer ses sida vid sida.
Uppe i vitsippssluttningen i en gammal
murken allé av ekar, löper den gamla hä-
radsvägen. Nedanför kullen, i kanten av
skog mot åkern, går väg 73. Ute på åkern,
mitt emellan brynen på ömse sidor går
motorvägen av sent 1990-talssnitt fram.

Vad värdesätter vi?
Vi värdesätter således den tid vi sparar.
Effektiviserar vi jordbruket på ett sätt
som gör det okänsligt för påverkan av väg-
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Vägen till Klockerike
– när vägen är målet
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Figur 1. Alhagsbron, strax norr om Nynäshamn. Arkitekt: KHR Rundquist Arkitekter AB.
Foto: Andreas Falk
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byggen av detta slag? Ja, skördeförlusten
lär vara samhällsekonomiskt försvarbar.
Men planeringen av förra sträckan höll på
att skära av Berga gård från de åkrar som
kom att befinna sig väster om den nya vä-
gen. Man fick i ett sent skede sänka mo-
torvägen och bygga en bro, något man inte
räknat med i budgeten. Det är således oli-
ka planeringsinstansers och myndigeters
brist på kommunikationskanaler som ut-
gör den mest skadliga faktorn. 

Den väg som luffaren i Harry Martins-
sons bok ”Vägen till Klockerike” går fram
längs är sådan som den gamla häradsvä-
gen. Det gjorde han också i en tid då luf-
fare de facto var vanligt förekommande i
bygderna, liksom gåramålare som min
farfars far i Sorunda socken. Gåramålar-
na vandrade runt mellan gårdar och torp
och utförde målningsarbeten, som till ex-
empel dekormåleri på klockfodral, garn-
askar och förstås också tavlor.

Men det är en parentes i sammanhang-
et. Samhällsbilden är annorlunda idag
och de olika kommunikationsmedlen
måste hålla jämna steg med varandra och
med utvecklingen av de transportbehål-
lare som förmedlar nyttan. Må det vara
postverkets frankerade kuvert som kon-
kurrerar med e-post, X-2000 som är
snabbare än tåget och bekvämare än fly-
get, eller den stadigt växande persontra-
fiken på våra vägar.

Luffare förekommer förstås idag ock-
så, men snarare då i form utav människor
som tröttnat på ett inrutat kontors- eller
annat yrkesliv, säljer villan och köper
vandringsutrusning istället, för att söka
äventyret, meningen med livet, eller ”sva-
ren på de stora frågorna”. 

Håller landskapet öppet
Landskapsbilden då? Värnar vi om det
öppna landskapet? Om det så typiskt
svenska landskapet? Om det odlingsbara
landskapet?

Nå, tillgång och efterfrågan ser annor-
lunda ut idag än för 100 år sedan, det är
till yttermera visso sant. Golfbanor har
under 1990-talet anlagts i stora mängder
för att svara mot en kraftigt växande ef-
terfrågan. Golfbanor utgör också öppna
partier i landskapet, så gör även hästha-
gar, och hästgårdar har starkt tilltagit i an-
tal även de.

Dessa företeelser håller precis som
bregottfabrikerna våra landskap öppna,

och gör det med god vinst i många fall.
Nytta i en ny tid?

Tristess bakom ratten
För att minska de risker som tristess
bakom ratten för med sig och för att va-
riera den inverkan som stora trafikappa-
rater har på landskapet, satsas idag regel-
mässigt på anläggningar utefter vägar
och trafikplatser. Det kan vara varierade
bullerplank, betongreliefer, utblickar
längs generöst vida krökar, bearbetning
av sprängklippväggar, planteringar av
träd och utformning av broar. (Figur 1)

Detta medför en ökad variation i land-
skapet. Det som stjäls vid vägbyggena
återgäldas till viss del, eller ska vi säga slä-
tas över, genom ett medvetet miljöeste-
tiskt grepp vid detaljutformningen. Den-
na som stimulans för bilförare har ju för-
visso konstaterats gynna samhällsekono-
min genom reduktion av olyckor som krä-
ver kostsamt vårdbehov. A win-win si-
tuation? Nja. Jo kanske estetiskt sett, när
det inte faller ner för mycket stoffpartik-
lar i närområdet. Men utsläppen från tra-
fiken är ett problem som ännu inte lösts
på ett fullödigt vis. Emellertid har detta
mindre med väganläggande än med ener-

gipolitik och fordonsindustri att göra.
Är det då bara vid vägbyggen som för-

ändringen av markens värdesättande kan
iakttas? Nej. Det gäller även husbyggnad,
där idag hela samhällen grundlagts och
grundläggs på gammal sjöbotten, på ler-
åkrar och i andra utsatta lägen. Äldre ti-
ders värnande om åkermarkens värde
och fredande har ersatts av en plane-
ringsfrihet när det gäller placering och
utformning utav bebyggelse. Utvecklad
teknik gör det möjligt att leda bort mark-
fukt, stabilisera jordlager och föreskriva
kompensationsgrundläggning. 

Detta leder i sin tur vidare till nya pro-
blem, utmaningar, och lösningar, både
teknik- och underhållsmässigt och när
det gäller lokalklimat och gestaltning. Vi
kan hantera och undvika skadliga följder
av dåliga förutsättningar på platsen. Är
det bra såhär då? Ska vi bygga överallt, till
vilken som helst materialmässig och eko-
nomisk kostnad? Svaret är inte givet, men
frågan är värd att ställa. D

* 2+1 innebär en väg med tre filer, där man
kan alternera två filer i ena riktningen och
en i den andra, alltefter behov.

Figur 2. Nordens ark norr om Uddevalla, uppförd ute i åkerlandskapet. Arkitekt: Tomas
Rossing. Foto: Andreas Falk




