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Den ideella Föreningen Nenningesund arbetar för att öppna den historiska vattenvägen som 
skulle göra Rådmansö till en ö igen. Sundet ska gå i sin ursprungliga sträckning söder om 
Södersvik i Norrtälje kommun mellan Höggarnsfjärden i väster och Prästfjärden i öster. Om 
sundet öppnas får man en skyddad inre farled för mindre båtar hela vägen från Nynäshamn 
till Öregrund. 
 

      
   
Ett öppet sund skulle innebära: 

• En skyddad inre vattenväg för småbåtar hela vägen från Nynäshamn till Öregrund  
• Ett rikare friluftsliv för boende och besökare både till sjöss och på land med 

strövområden längs med sundet  
• Fler besökare till närområdet och till Norrtälje tätort  
• I förlängningen en möjlighet till nya arbetstillfällen inom besöksnäringen 
• Mer fisk och fågel i området 
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• Möjlighet till bättre vattenomsättning i vikarna 
• Ett historiskt arv som väcks till liv – sundet var en del av Kung Valdemars segelled 
• Rådmansö blir en ö igen  

 
Vår målsättning är: 
Att förändra otillgängliga marker till ett levande närområde med båt-, kanot- och friluftsliv.   
 
Nuläget 
Under 2018 har två frågor utkristalliserat sig som avgörande för projektet.  

1. Nya fakta visar att sundet kommer att bli betydligt dyrare än vi hittills uppskattat 
2. Trafikverket gör en egen bedömning av nyttan med sundet och beslutar därefter om 

de kan medverka till att bygga om vägen där sundet ska passera. 
 

Vi återkommer till båda dessa frågor och vad de innebär här nedan. 
 

Bakgrund  
Föreningen bildades i sin nuvarande form 2007 och har ca 300 medlemmar. Vi lämnade 
redan 2013 in en ansökan om tillstånd att öppna sundet till Mark- och miljödomstolen men 
denna togs inte upp till behandling eftersom domstolen ansåg att ansökan hade avgörande 
brister – delvis beroende på att länsstyrelsen under projektets gång klassat upp dess 
miljöpåverkan men även för att några avgörande uppgifter och avtal saknades. Sedan dess 
har föreningen arbetat för att ta fram de uppgifter som saknades i förra ansökan.  
 
Sammantaget är detta vad vi måste göra för att skapa en ny komplett ansökan till 
domstolen: 

• Upprätta en konkret projekteringsplan som visar hur vi ska konstruera sundet och var 
vi kan lägga upp muddermassor. 

• Utreda strömningsförutsättningarna mellan vikarna ytterligare 
• Uppdatera rådighetsavtal  
• Fler samråd med direkt berörda och myndigheter  
• Konstruera en lösning för huvudmannaskapet för sundet 

  
Under större delen av 2018 har vi fokuserat på att genomföra en så kallad geoteknisk 
undersökning i området. Detta för att kunna planera hur sundet ska konstrueras och för att 
kunna upprätta en projekteringsplan. Redan i december 2017 fick vi besked om att vi 
beviljats ett stort bidrag från Leader Stockholmsbygd på 350 000 kronor för att till stora 
delar finansiera denna undersökning och vi kunde till slut genomföra den i november 2018. 
Att det dröjde så länge berodde på att vi bytte till en entreprenör som gav oss ett bättre pris. 
I och med att vi justerade budgeten i vår ansökan behövde vi ett nytt godkännande från 
Leader.   
 
Leader är en fond vars pengar kommer från EU, staten och medverkande kommuner. Leader 
Stockholmsbygd är ett av 48 Leaderområden i Sverige och man arbetar för att skapa en 
attraktiv bygd att bo och verka i och att besöka. Ökad hållbarhet och lokalt ledd utveckling är 
andra målsättningar. 
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I samband med den geotekniska utredningen kunde vi också med hjälp av egen finansiering 
genomföra ytterligare två undersökningar som gav oss andra nödvändig fakta.  
Undersökningarna, som genomfördes av Bjerking AB, bestod av: 
 

• En geoteknikundersökning där markens stabilitets- och sättningsegenskaper 
undersöktes längs tre profiler i den planerade kanalen.  

• En geohydrologisk undersökning som beskriver infiltrationsmöjligheterna på de 
platser där vi planerat att lägga upp muddermassor. Detta för att kunna bedöma om 
de föreslagna platserna lämpar sig för uppläggning och för att undersöka hur 
massorna rinner av. 

• En miljöteknisk undersökning för att se om de finns några föroreningar i massorna 
som kan läcka ut och skada miljön vid uppläggning eller återanvändning. 

 
Ett avgörande resultat 
Resultatet av den geotekniska undersökningen visade att marken i området är så lös att 
sundets kanter måste stöttas. Detta innebär en väsentligt högre kostnad för genomförandet 
än vad vi hittills uppskattat. I skrivandets stund håller styrelsen på att undersöka var 
kostnaden kan landa genom att föra samtal med olika experter om alternativa 
konstruktioner.  
 
Vi har fått några första olika indikationer, där de högsta landat på drygt 100 miljoner kr. 
Självklart siktar vi på att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt men styrelsen har 
också dragit slutsatsen att vi måste ta ställning till en avgörande fråga: om vi bedömer att 
det finns en realistisk möjlighet att finansiera projektet. Vi har därför tagit kontakt med två 
EU-konsulter för att se om det finns EU-program som är aktuella för vårt projekt. Vår strategi 
har tidigare varit att vi innan vi letar konkret finansiering, ska ha ett tillstånd i Mark- och 
miljödomstolen. Nu tänker vi tvärtom: vi måste ha en idé om finansiering innan vi lämnar in 
ansökan. 
 
Den geohydrologiska undersökning blev i och med resultatet ovan till viss del inaktuell.  
Innan vi vet hur vi kan stötta sundet blir det svårt att bedöma om vi öht kan lägga upp 
massorna längs sundet och i så fall var. 
 
Den miljötekniska undersökningen visade att det inte finns några höga halter av farliga 
ämnen i marken. 
 
Trafikverket kan avgöra projektets framtid 
Under hösten tog styrelsen också kontakt med Trafikverket för att förstå hur vi kan hantera 
frågan om en trumma under Rådmansövägen. Även detta visade sig bli en avgörande punkt 
på vår agenda. Utöver att det stod klart att föreningen måste stå för hela kostnaden av en 
ombyggnad av vägen, visade det sig också att verket har ett slags veto i frågan. De gör en 
egen bedömning om projektet har en så pass stor allmännytta att de ska avsätta resurser. 
Det är också bara de själva som kan genomföra en ombyggnad – styrelsen kan exempelvis 
inte anlita andra entreprenörer – allt måste ske i Trafikverkets regi.  
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Trots dessa besked hade vi ett bra och konstruktivt möte med den områdesansvarige på 
Trafikverket som också poängterade att de visst genomför den här typen av så kallade 
”samfinansierade projekt” (det kallas så trots att vi som ena part står för hela kostanden).  
 
Styrelsens slutsats är att vi ska göra allt vi kan för att visa Trafikverket nyttan med vårt 
projekt. Vi har därför bland annat kontaktat nya styret i Norrtälje kommun och fått ett 
stöttande uttalande från kommunstyrelsens nya ordförande Bino Drummond (M). Styrelsen 
ska sammanställa ett beslutsunderlag till Trafikverket där Drummonds och andra uttalanden 
ska ingå, bland annat från Rådmansö företagarförening och Visit Roslagen som också stöttar 
projektet. Tillsammans med annat lämpligt faktaunderlag, kommer vi att argumentera för 
att detta är ett viktigt projekt för bygden.  
 
Övriga aktiviteter 
Vi har under 2018 också haft en rad informations- och medlemsaktiviteter.  

• Vi har som vanligt deltagit på Rådmansödagen och haft två vandringar längs sundet 
för medlemmar och andra intresserade.  

• I och med att vi fick anslaget från Leader Stockholmsbygd gjorde också Norrtelje 
Tidningen ett större reportage om projektet. 

• Över lag upplever vi att intresset hos allmänheten är fortsatt stort och att vi får ett 
mycket positivt bemötande när vi är ute och pratar om projektet. 

• På vår hemsida nenningesund.se informerar vi fortlöpande om verksamheten och vi 
är aktiva både på Facebook och Instagram för att sprida information om och väcka 
intresse för Nenningesund.  

• Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten. 
 
 
Framöver 
Styrelsen kommer under 2019 fortsätta att fokusera på de två frågorna som vi nu bedömer 
är avgörande för att vi ska kunna förverkliga Nenningesund: dels att hitta finansiering och 
dels att få ett positivt besked från Trafikverket när det gäller trumman under 
Rådmansövägen. Positiva besked i båda dessa frågor är en förutsättning för projektets 
framtid och för att det ska vara meningsfullt att lämna in en ny ansökan till Mark- och 
miljödomstolen.  Med detta sagt är vi i styrelsen fortsatt fast beslutna att göra allt som står i 
vår makt att lösa båda dessa utmaningar. Att det finns en förankring och positiv opinion för 
projektet, både inom kommunen och hos allmänheten, tror vi kommer att bidra till att vi 
lyckas hitta lösningar framåt.  
 
Styrelsen kommer också att arbeta vidare med kontakten med Norrtälje kommun och med 
att förankra projektet lokalt med flera informationsinsatser. Vi ska fortsätta att aktivt värva 
medlemmar och söka nya samarbetspartners.  
 
Vi ska därför bland annat:  

• Delta i Expo Roslagen  
• Ha flera vandringar längs sundet 
• Producera mer informationsmaterial  
• Samarbeta med lokala föreningar 
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Sammanfattningsvis  
Det har varit ett händelserikt år där vi kommit till insikt om vad som krävs för att förverkliga 
projektet att öppna Nenningesund. Och även om vi fått tuffa besked är vi nöjda med att 
dessa avgörande frågor kommit upp på bordet.  
 
 
Styrelsen har under året haft denna sammansättning: 
Ordförande 
Ann Axelsson, Nenninge  
 
Ledamöter   
Birger Winbladh, Hattsundet  
Christina Söderman, Nenninge  
Staffan Persson, Nenninge  
Bjarne Bjurström, Hattsundet  
Mats Öhlin, Nenninge 
Agneta Hellström, Nenninge 
  
Suppleanter 
Tor Sjölinder, Västanvik,  
Anders Börjegård, Räfsnäs,  
Christer Sandström, Södersvik  
Mikael Morén, Björknäs 
 
Revisorer 
Göran Nygren, Nenninge,  
Kerstin Dahlström, Harängen 
Revisorssuppleant 
Ann Bogren-Mattsson, Nenninge 
 
Valberedning 
Gunnar Fagerberg, Nenninge, (sammankallande)  
Mikael Andersson, Nenninge,  
Yvonne Jansson, Västanvik 
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EKONOMI OCH UNDERSKRIFTER 
 
Styrelsen föreslår att den under 2018 uppkomna förlusten, 61 298,50 kronor, 
balanseras i ny räkning. 
 
 
Stockholm/Norrtälje 
Mars 2019 
 
 
 
 
………………………………….                ………………………………….                ………………………………. 
Ann Axelsson                                  Birger Winbladh                           Christina Söderman 
Ordförande 
 
 
 
 
………………………………….                ………………………………….                ………………………………. 
Staffan Persson                             Bjarne Bjurström                          Mats Öhlin 
 
 
 
 
………………………………….                    
Agneta Hellström  
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