
Sorundanet besöker Vägverket 
Som vi tidigare informerat om kommer Stockholms Stads planer för Norvik att 
medföra mer än 1000 nya långtradare per dygn genom vår kommun. Det motsvarar 
ca 378 00 nya långtradare per år enligt olika utredningar. Redan idag är det många 
som upplever den befintliga långtradartrafiken till och från hamnen som en 
säkerhetsrisk längs väg 225. Väg 225 är en gammal kulturväg och som alla vet smal, 
krokig och backig med många skymda utfarter. Vägen kantas av busshållplatser med 
väntande barn och ungdomar på väg till skolan. Alla Sorundabor har säkert mött 
karavaner med långtradare på väg från hamnen längs väg 225, vilket skapar farliga 
omkörningssituationer. Dessutom orsakar långtradarna vibrationer och bullerproblem 
i många bostadshus nära vägen. 
 
För att visa på konkreta förslag till förbättringar i nuläget har Sorundanet inlett en 
dialog med Vägverket. Sorundanet anser att väg 225 är klart olämplig för tung 
genomfartstrafik ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Helst vill vi att den tunga trafiken 
styrs om till andra vägar (väg 73 och väg 259) och vi vill också utreda andra åtgärder 
som kan öka trafiksäkerheten längs olika  delar av väg 225. Vi blev inbjudna till 
Vägverket i Solna av Vägverkets regiondirektör Susanne Lindh och tre av hennes 
närmaste medarbetare till ett möte den 10/3. Under mötet på Vägverket visade vi en 
fotopresentation av speciellt farliga vägavsnitt som skulle kunna göras säkrare med 
t.ex. annan skyltning (ändrad hastighet, stopplikt, rondell etc.). Våra förslag i 
kombination med de tidigare aviserade hastighetskamerorna tror vi skulle öka 
trafiksäkerheten betydligt i det korta perspektivet. I det längre perspektivet har 
Sorundanet och Vägverket samsyn om väg 225,  dvs. väg 225 är inte tänkt som 
genomfart för den tunga trafiken utan den ska gå via väg 73 och väg 259 
(Södertörnsleden) när den blir klar.  
 
Vårt intryck av mötet nyligen är mycket positivt och vi upplever att våra synpunkter 
togs till vara. En skrivelse och videofilm från Ristomta Vägförening överlämnades 
också till Vägverket.  Sorundanet kommer att vara med i diskussionerna om placering 
av de kommande hastighetskamerorna och övriga åtgärder som planeras kortsiktigt. 
Vi välkomnar dialogen med Vägverket för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete  för 
Väg 225.  
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